
Jelentéktelen 
növekedés
Péntek délben véget ért a kisérettségi-
zők várakozása, a vizsgajegyeikkel
elégedetlen, óvást benyújtó diákok
megtudhatták a dolgozatok újrajaví-
tása utáni, végső eredményeket. 
____________2.
Járdacsillagászat
Marosvásárhelyen
Az Erdélyi Magyar Csillagászati Egye-
sület (EMCSE) első alkalommal szer-
vezett városunkban távcsöves
csillagászati bemutatót. Az érdeklődők
egyebek mellett a Holdat, a Jupitert és
a Szaturnuszt is megcsodálhatták. 
____________5.
Vásárhelytől 
Bonchidáig és
Szamosújvárig
A hagyományok szerint Szamosújvár
területe már az őskorban is lakott volt.
A rómaiak idején, a város bejáratánál
castrum állt, mely a Congrj nevet vi-
selte. Ennek maradványait a város
építésekor beépítették a házakba. 
____________6.
Marosvásárhelyi
csapat nyerte 
a Tymbark Junior-
kupát
Marosvásárhelyi csapat nyerte a
Tymbark Junior-kupát Temesváron: a
Liviu Rebreanu általános iskola 10 év
alatti (III. és IV. osztályos) fiúkból álló
csapata, a 40 éves Gabriel Codruţ
Morariu testnevelő tanár vezetésével
első helyen végzett a Román Labda-
rúgó-szövetség és a tanügyminiszté-
rium közös szervezésű rendezvényén.
____________7.

Február 13-án beszakadt a Bözödi-tó vízgyűjtő gátjának zsi-
lipeit irányító toronyhoz vezető gyaloghíd egyik tartóoszlopa.
Azóta a talapzaterősítési munkálatok miatt a vizet fokozato-
san leengedték a tóból. A napokban érte el a legalacsonyabb
szintet. Bratanovici Cristian mérnök, a Maros Vízügyi Hatóság
vezérigazgatója szerint nemsokára kivonulnak a munkagé-
pek. Várhatóan őszig sikerül helyreállítani a hidat. 

A Román Vizek Önálló Ügyvitelű Vállalat belső szabályzata szerint na-
gyobb vízügyi munkálatokat csak az országos hatóság által kijelölt – egye-
temi tanárokból, mérnökökből stb. – álló szakbizottság jóváhagyásával
lehet végezni. A Maros vízmedencéjét adminisztráló egység vezetője hét-
főn átiratban kérte a szakbizottságot, hogy engedélyezze a beavatkozást.
Mivel a Vâlcea megyei Alunun földcsuszamlás történt, először itt helyszí-
nel a tisztelt grémium, szombatra ígérték, hogy kilátogatnak Bözödre. 

Van lejjebb?
A közelmúlt kormányváltásait elnézve a politikai hát-

terű kabinetek esetében a felkészültséget illetően kivétel
nélkül mindig sikerült gyengébbet összehozni, mint a ko-
rábbi. Pedig az előző kormánynál gyengébbet alakítani,
nem volt kis kihívás, de a koalíciónak sikerült e mély léc
alatt is átcsusszanni.

A legnagyobb balek címet már az első napi szereplés
után ki lehet osztani az új pénzügyérnek a magánnyug-
díjalapokkal kapcsolatos hazudozásért. Mint ismert, a
parlamenti szakbizottsági meghallgatása után az új mi-
niszter azt nyilatkozta, hogy felszámolják a kötelező ma-
gánnyugdíjalapokat. Erre a piac azonnal reagált, a
bukaresti tőzsdeindex zuhanni kezdett, hiszen ezeknek
az alapoknak itt jelentős pénzei vannak befektetve. A
média is felkapta a fejét a bejelentésre, így főnökei fi-
noman lehülyézték a szakbizottság és a parlament bi-
zalmát is elnyerő minisztert, maga pedig később
megpróbálta kimagyarázni a dolgot azzal, hogy félre-
értették a szavait, nincsenek ilyen tervei a kormánynak.
Csakhogy, néhány minisztertársától eltérően, akiknek a
felkészültsége távoli köszönő viszonyban sincs a rájuk
bízott szakterülettel, az illető adóhivatali tisztviselőként
eddig is a szakmában dolgozott, tehát, ha valóban ép
elméjű, tudnia kellett (volna), hogy miről beszél, és az
mit vonhat maga után. A világ civilizált felén egy ilyen
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Benedek István

Bírálják az új 
kormányprogramot

Kemény hangon bírálták pénteken a vál-
lalkozói egyesületek a kormány egy nap-
pal korábban bejelentett terveit,
amelyek az adórendszer módosítását, a
minimálbér emelését célozzák, továbbá
szigorúbb ellenőrzést írnak elő a cégek
esetében.

„Ezek az intézkedések a válság és pánik érze-
tét keltik. Azt mutatják, hogy kormány kétségbe-
esett a költségvetési hiány miatt, ami érthető
olyan körülmények között, hogy az új bértáblák
emeléseket írnak elő. Tulajdonképpen az Európai
Unió bajnokországa érzetet a válságban levő or-
szág érzete váltja” – jelentette ki Florin 
Pogonaru, a Romániai Üzletemberek Egyesüle-
tének (AOAR) elnöke azon a sajtótájékoztatón,
amit közösen szervezett meg a Románia Fejlődé-
séért Koalíció a kétoldalú kereskedelmi kamarák,
a romániai és a külföldi beruházók szervezetei-
nek vezetőivel.

Ami a minimálbér folyamatos emelését illeti,
a vállalkozók úgy gondolják, hogy az a „szegé-
nyebb vidékeken pusztulást fog okozni”. „Buka-
restben és a nagyobb városokban természetesen
nem okoz gondot a minimálbér emelése. De a ki-
sebb városokban, főként a szegényebb vidéke-
ken, ahol a cégek kínkeservvel fizetik ki az
alacsony fizetéseket, na, azokon a vidékeken
pusztulást fog okozni”.

Vajda György

(Folytatás a 3. oldalon)

A legalacsonyabb a vízállás a Bözödi-tóban

Nemsokára hozzáfognak 
a javítási munkálatokhoz



Nemcsak Kisherceg módjára „megszelídítettjeinkért”,
rózsánkért, fánkért, növekvő gyermekeinkért, gyermekivé
tisztuló szüleinkért tartozunk felelősséggel, mindenki más-
sal szemben is vállalnunk kell kimondott és elhallgatott
szavainkat, véghezvitt vagy elmulasztott tetteinket. Leg-
alábbis erre okítanak a kezdetektől, otthon, óvodában, az
iskolák alsó, majd felső tagozatán, és később is, végig az
úton… Négy-öt évesen kedvenc titkos szórakozásom volt
a nyelvöltögetés. Rendszerint kenyér- vagy egyéb sorban,
édesanyám mögé rejtőzve mulattattam ezzel magam –
persze, mindig egy másik gyereket szemeltem ki a néma
csúfolódásra –, és mire beleuntam, már a pulthoz értünk.
Anyám sohasem vette észre, mit művelek, így szidás sem
járt érte. Egy alkalommal azonban a velem egykorúnak
látszó „áldozat” az első nyelvöltésre elsírta magát, a
kezét fogó felnőtt pedig, mintha a szeme sarkából figyelte
volna a jelenetet, iszonyú haraggal támadt rám. Minden
erőm elhagyott, miközben igyekeztem letagadni, meg nem
történtté tenni a turpisságot. 

– Az én lányom nem hazudik – hallgattatta el édes-
anyám a perlekedőt. A sorban állás további perceiben
csak az előttem várakozók cipőit láttam... A szüleim sosem
tértek vissza az incidensre, de nekem még sokáig fájt a
méltánytalanul kapott bizalom. Többször nem is volt bá-
torságom lódítani, felelőtlenül ártani, még akkor sem, ha
az igazságból hátrányom származott.

Hasonló gyermekkori életlecke, úgy gondolom, sokunk-

nak hasznára válna. Akkor talán érzékelni tudnánk tette-
ink súlyát, és elkerülhetőek lennének az olyan történések,
mint amilyenről egyik kedves ismerősöm számolt be a
minap. 

Egyetemista fia a felelősségteljesebb hallgatók tábo-
rába tartozik, azokéba, akik nemcsak félévi vizsgalázban
esnek neki könyveiknek, jegyzeteiknek, hanem október ele-
jétől folyamatosan igyekeznek lépést tartani a tananyag-
gal. Éppen ezért lepődött meg annyira a fiatalember,
amikor az egyik vizsgajegye helyén egy kérdőjelet talált.
Némi „izgalmas” várakozási idő – pontosabban a pihe-
nésre szánt hétvége – után aztán kiderült, hogy az írásjel
nem a javítótanár tanácstalanságára utal, nem értékelhe-
tetlen a dolgozat, csak egész egyszerűen elveszett. Még
szerencse, hogy a diák lehetőséget kapott arra, hogy el-
menjen az illető oktatási intézmény titkárságára, és a tit-
kárnővel közösen megkeresse dolgozatát. Szemrevaló
papírhegy „megmászása” után a piszkozatok között talált
rá munkájára, amit aztán az illető tanár ott, helyben ki is
értékelt. De ha érdektelenségből vagy bátortalanságból
nem jár utána a dolognak, ősszel, vagy amikor lehetősé-
get kap rá, a pótvizsgázókkal együtt próbálhat újra sze-
rencsét. Mert ilyen körülmények között már nemcsak a
tudásról, hanem a szerencséről is szól a „játék”.

Ennyit a felelősségtudatról… Talán elsőként nem a vir-
tuálisan bódultnak, semmivel sem törődőnek hitt „mai”
gyermekeket kellene megtanítani rá, hanem a felnőtteket.
Közülük is csak azokat, akik nagyságuk tudatában, az
életet átfogó, lassan haladó sor élén megfeledkeztek róla.

Péntek délben véget ért a kisé-
rettségizők várakozása, a vizs-
gajegyeikkel elégedetlen, óvást
benyújtó diákok megtudhatták
a dolgozatok újrajavítása utáni,
végső eredményeket. 

Maros megyében összesen 3760
nyolcadik osztályt végzett diák – kö-
zülük magyar tagozaton 1298, néme-
ten 64 – tette le az országos
képességvizsgát. Az ideiglenes ered-
mények közzététele után a vizsgázók
260 óvást nyújtottak be. A legtöbben –
109-en – matematikából fellebbeztek,
románból 82, anyanyelvből 69 óvás ér-
kezett (ebből 68 a magyar nyelvű vizs-
gára, egy a németre vonatkozott). 

Az újrajavítás után 247 dolgozat-
jegy módosult. Román nyelvből 61

diák magasabb, 16 alacsonyabb osz-
tályzatot kapott, öt diák jegye nem vál-
tozott. Matematikából 52-en kaptak
magasabb, 51-en alacsonyabb osztály-
zatot, hat diáknál nem módosult a jegy.
Anyanyelvből 33 vizsgajegy emelke-
dett, 34 csökkent, kettő pedig nem vál-
tozott. 

A dolgozatok újrajavítása után me-
gyénkben mindössze 0,3 százalékkal
75,79 százalékról 75,82 százalékra
nőtt az átmenési arány – tájékoztatott
Pui Adina Roze megyei főtanfel-
ügyelő-helyettes. 

A diákok július 3-ától, hétfőtől 6-
áig, csütörtökig töltik ki az űrlapokat a
választott középiskolai osztályokkal. A
vizsgajegyek szerinti számítógépes el-
osztásra július 12-én kerül sor. A fel-

vett tanulók névsorát, illetve a betöl-
tetlenül maradt helyek számát 13-án
függesztik ki az általános és középis-
kolákban. A felvételt nyert diákoknak
július 13–17. között kell leadni a be-
iratkozási dossziét az adott középisko-
lába. 

Azon diákokat, akiknek helyzete a
számítógépes elosztás után rendezet-
len, a megyei kisérettségi-bizottság jú-
lius 19–21. között osztja el az üresen
maradt helyekre. A pótvizsgára maradt
diákok, illetve azok, akik egyéb okok
miatt továbbra sem kerültek be vala-
melyik középiskolába, szeptember 4–
7. között jelezhetik beiratkozási
szándékukat az üresen maradt he-
lyekre, elosztásukra szeptember 8-án
kerül sor. (n.sz.i.)

Tüdőgyógyászati 
és gyermekgyógyászati előadások

Ma délután 4 órától a Deus Providebit Tanulmányi Ház-
ban tüdőgyógyászati és gyermekgyógyászati előadáso-
kat tartanak. A Romániai Magyar Orvos- és
Gyógyszerészképzésért Egyesület 94. ülésszakának
vendégelőadói: prof. Dr. Somfay Attila tanszékvezető
egyetemi tanár a Szegedi Tudományegyetem Tüdőgyó-
gyászati Tanszékéről, dr. Máthé Csaba PhD osztályve-
zető tüdőgyógyász, onkológus szakorvos a
Semmelweis Egyetem Pulmonológiai Klinikájáról és dr.
Bókay János, a Semmelweis Egyetem Gyermekkliniká-

jának főorvosa. A 15 kreditpontos előadásokon való
részvétel díjmentes. Bővebben a Népújságban megje-
lent részletes tájékoztatásról a http://www.e-
nepujsag.ro/op/article/t%C3%BCd%C5%91gy%C3%B3
g y % C 3 % A 1 s z a t i - % C 3 % A 9 s -
g y e r m e k g y % C 3 % B 3 g y % C 3 % A 1 s z a t i -
el%C5%91ad%C3%A1sok honlapon olvashatnak.

XV. Székely mezőségi 
népművészeti kézművesnapok

Tizenötödik alkalommal tartják meg július 3–7. között
székely mezőségi népművészeti kézművesnapokat.
Szervező a csittszentiváni Bandi Dezső Kulturális Egye-
sület. A tervezett tevékenységek között: fafaragás, sző-
nyegszővés, gyöngyfűzés, népi hímzés, néptáncoktatás
stb. szerepel.

A Női Akadémia kézművesműhelye 
A Női Akadémia szeretettel várja a hétfő délutánonként a
Forradalom (Revoluţiei) utca 45. szám alatt 17.30 és 19.30
óra között heti rendszerességgel megszervezett tevékeny-
ségére az ügyes kezű, 16 éven felüli lányokat, asszonyo-
kat, akik különböző kézműves-tevékenységek fortélyait
szeretnék elsajátítani. Július 3-án, hétfőn bogozástechni-
kával baglyokat készítenek a résztvevők Jánosi Mária ve-
zetésével. A foglalkozás ingyenes, az alapanyagra és a
Játéktárra szánt adományokat köszönettel elfogadják. 

Ingyenes keresztény angol nyelvtábor 
A Károlyi Gáspár Alapítvány – Marosvásárhely, Zsil u. 7.
sz. – ingyenes angol nyelvtanfolyamaira lehet feliratkozni
július 10-éig. A Bibliából vett szövegek felhasználásával,
angol nyelvtanár vezetésével szerveznek július 17–21. kö-
zött ingyenes, intenzív nyelvtanfolyamot. A naponta 9–14
óra között sorra kerülő tanításra és fakultatív programokra
8–14 év közötti gyerekeket várnak. Jelentkezés és bővebb
információ: molnarsandorl@gmail.com, tel.: 0745-777-673.

Ügyes kezű gyerekek műhelye
Július 10–14. között az ügyes kezű gyermekek műhelyébe
várják a 7–12 éveseket. A marosvásárhelyi Női Akadémia
a Divers Egyesület támogatásával a Forradalom utca 45.
szám alatt naponta két kézművesműhelyt tart 10–14 óra
között. Szép idő esetén a tevékenységek sátorban az ud-
varon zajlanak. A műhelyeken a következő kézműves-fog-
lalkozásokkal ismerkedhetnek meg a gyerekek:
gyöngyfűzés, fafaragás, papírkosárfonás, csomózás, ne-
mezelés, szalvétatechnika, mézeskalács stb. A tevékeny-
ségekre július 3–6-án 17.30–19.30 óra között lehet
jelentkezni személyesen, ekkor kérik a napi 10 lejes rész-
vételi díjat is befizetni. Érdeklődni 18–19 óra között a 0722-
318-605, valamint a 0740-598-563-as telefonszámon lehet.

Jogi tanácsadás
Június 5-én, szerdán, valamint 12-én, jövő szerdán 16 óra-
kor szerkesztőségünk székhelyén (Dózsa György utca 9.
szám, II. emelet, 57-es iroda) jogi tanácsadást tart előfize-
tőinknek Molnár Loránd ügyvéd. Az érdeklődőket kérjük,
hozzák magukkal előfizetési szelvényüket és az üggyel
kapcsolatos valamennyi iratot.

Balesetek
Június 29-én, csütörtökön 24 óra leforgása alatt Maros
megyében nyolc közúti baleset történt. 11.42 órakor Me-
zőgerebenes külterületén egy 77 éves marosvásárhelyi
férfi frontálisan ütközött egy félpótkocsis nyergesvontató-
val, amelyet szabályosan vezetett egy 38 éves gépjármű-
vezető. A balesetben súlyosan megsérült a vétkes
gépkocsivezető és női utasa.  Balavásár külterületén
ugyancsak 29-én 16.45 órakor egy 46 éves korondi gép-
kocsivezető halálra gázolt egy 83 éves balavásári nőt, aki
tiltott helyen próbált átkelni az úttesten.  Aznap 13.59 óra-
kor Jedden egy 67 éves marosvásárhelyi férfi az elsőbb-
ségadás elmulasztása miatt koccant egy szabályosan
előző személyautóval, amelyet egy 29 éves fiatalember
vezetett. A baleset során a vétlen jármű utasa enyhébb
srülésekkel megúszta. Ugyanaznap 16.20 órakor Maros-
szentkirály községben, a Delureni utcában egy 44 éves nő
figyelmetlenül nyitotta ki a gépkocsi ajtaját, ezáltal egy 56
éves kerékpárosnak okozott enyhébb sérüléseket.

Hírszerkesztő: Szer Pálosy Piroska

Ma KORNÉL és SOMA,
holnap ULRIK napja. 3., hétfő

A Nap kel 
5 óra 34 perckor, 

lenyugszik 
21 óra 18 perckor. 
Az év 184. napja, 

hátravan 181 nap.

ELŐFIZETÉS A SZERKESZTŐSÉGBEN IS!
Elfogadunk előfizetést lapunkra a következő 

hónapra a Népújság szerkesztőségében: 
Marosvásárhely, Dózsa György utca 9. szám, 

2. emelet, 57-es iroda. Borbély Ernő,  naponta 8-14 óra
között, szombat – vasárnap zárva.    

Tel.  0742-828-647
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IDŐJÁRÁS
Borús égbolt, eső várható
Hőmérséklet:
max. 220C
min. 130C

Nagy Székely Ildikó

Megyei hírek

RENDEZVÉNYEK

A vasárnapi lottóhúzás nyerőszámai

2, 45, 9, 13, 15+7 NOROC PLUS: 2 1 3 7 7 5 

36, 27, 1,  15, 33, 22 SUPER NOROC: 3 6 4 5 4 4

11, 32, 28, 37, 36, 48 NOROC: 8 6 3 6 7 3 4

Kisérettségi – végső eredmények
Jelentéktelen növekedés

Öt év után ismét a legmagasabb minősítést kapta a Ma-
rosvásárhelyi Művészeti Egyetem az intézményi akkredi-
táció nyomán a felsőoktatást ellenőrző hatóság (ARACIS)
részéről. 

A közel egy évet tartó folyamat (előkészítés, bizottsá-
gok, értékelések) során az intézmény egész tevékenységét,
infrastruktúráját felmérték. Az egyetem a 2009-ben először
bevezetett ilyen típusú intézményi értékelés óta minden

szakán folyamatosan megtartotta a kimagasló színvonalú
felsőoktatási intézmény minősítést. 

Az egyetem Magyar Művészeti Karán július 24-én kez-
dődik a felvételi alap- és magiszteri képzésekre, a beirat-
kozás és az intenzív felkészítő hét július 17-21. között lesz.
A részleteket megtalálják az egyetem hirdetési felületein:
www.szini.ro, Facebook-oldalán, illetve az intézmény más
elérhetőségein keresztül. (közlemény)

Kimagasló minősítést kapott 
a művészeti egyetem

Mese a felelősségtudatról



A KKV-k Országos Tanácsa (CNIPMMR) szerint a cégek
nagy nehézségbe ütköznek, ha a jelenlegi 16 százalékos nye-
reségadót az 1–3 százalékos, üzleti forgalom utáni adó váltja,
leállhatnak a befektetések, és kevesebb vállalkozást fognak
alapítani. „Ugyanakkor az üzleti forgalomra kirótt, differen-
ciált adó meglátszik majd a fogyasztói árakban is, ami miatt
versenyhátrányba kerülnek a hazai termelők a többi európai
uniós országban tevékenykedőkkel szemben, és ez közvetle-
nül kihat az exporttevékenységre” – mutat rá közleményében
a CNIPMMR.

A minimálbér-emelés kapcsán pedig leszögezik, erről nem

politikai érdekből kell döntést hozni, hanem az intézkedést
hatástanulmánynak kell megelőznie.

A vállalkozók szerint ugyanakkor az új kormányprogram-
ban rögzített célkitűzések közül az is nagy nyomást gyakorol
majd az üzleti szférára, hogy a Tudose-kabinet szigorú intéz-
kedéseket tervez foganatosítani a veszteséges vagy nulla üz-
leti forgalommal rendelkező cégek ellen vagy bizonyos
tiltásokat vezetne be csőd esetére.

Arra a kérdésre, hogy milyen lépéseket terveznek annak ér-
dekében, hogy a bírált intézkedések ne lépjenek hatályba, a
vállalkozói szféra képviselői azt mondják, bíznak abban, hogy
komoly párbeszédet tudnak folytatni a kormánnyal. (Media-
fax)

Megérkezett a debreceni Déri Múzeumba a hét
végén az Ősi arany- és ezüstkincsek Romániából
című kiállítás több mint ezer darabja – közölte a
múzeum sajtószolgálata vasárnap az MTI-vel.

Közleményük emlékeztet arra, hogy a Déri Múzeum a
Román Nemzeti Történeti Múzeum szervezésében kiállítást
rendez a Románia területén a 19-20. században előkerült, az
őskortól a korai középkorig terjedő időszakból származó
arany- és ezüstkincsekből.

„Ilyen nagyságrendű kiállítás utaztatása mindkét állam,
Magyarország és Románia múzeumi történetében is példát-
lan” – olvasható a közleményben.

Az Ősi arany- és ezüstkincsek Romániából című kiállítás
– 31 romániai megyei múzeum kincseiből – 2013. decembe-
rében nyílt meg először Bukarestben, majd bemutatták a pro-
jektben részt vevő múzeumok egy részében is.

A megatárlaton látható tárgyak zömét szigorúan őrzött és
védett trezorokban tárolták, eddig soha nem kerültek a nagy-
közönség elé. Ilyen jelentőségű és értékű külföldi kiállítási

anyag eddig egyetlen magyar vidéki múzeumba sem érkezett,
az esemény jelentősége így messze túlmutat a lokális vagy re-
gionális szinten.

A kiállításban szereplő tárgyak, leletegyüttesek Magyaror-
szág, a Kárpát-medence, sőt Európa ős- és kora történetének
olyan kiemelkedő emlékei és forrásai, amelyek jelentős része
eddig nem hagyta el Románia területét.

A kiállítás rendezése úgy vált lehetővé, hogy a tárgyak 
összértékére mind a román kormány, mind Magyarország kor-
mánya állami garanciát vállalt – jelezte a Déri múzeum.

Az összesen 1065 tárgyat bemutató kiállítás a Déri Mú-
zeum Zoltai termében, Galériájában és Kupolatermében kap
helyet. A kincseket július 11-től október 15-ig tekinthetik meg
a látogatók.

A bukaresti múzeumnak nem ez az első bemutatkozása
Debrecenben: a Múzeumok éjszakájára érkezett a Déri Mú-
zeumba Bukarestből Bocskai István fejedelmi jogara, amit
korábban Magyarországon még nem láthatott a közönség.
(MTI)

Mezőgazdasági támogatások 
októbertől

Petre Daea mezőgazdasági miniszter azt nyilatkozta
szombaton Botoşani-ban, hogy a 2017-re vonatkozó
mezőgazdasági támogatások folyósítását október
15-én kezdik meg. A miniszter azt mondta, hogy a
Mezőgazdasági Intervenciós és Kifizetési Ügynökség
(APIA) szakemberei ma elkezdik az ellenőrzéseket
,és a támogatások kifizetésének alapjául szolgáló do-
kumentáció október elsejére elkészül. A 2016-ra vo-
natkozó kifizetéseket 2017. március 31-én fejezte be
az APIA, ám a miniszter azt szeretné, hogy a mező-
gazdászok ugyanabban az évben kapják meg a tá-
mogatást, amelyben a mezőgazdasági munkálatokat
elvégezték. (Agerpres)

Összehívták 
a Legfelsőbb Védelmi Tanácsot

Klaus Johannis államfő keddre összehívta a Legfel-
sőbb Védelmi Tanács (CSAT) ülését, amelynek napi-
rendjén többek között a Román Hírszerző Szolgálat
(SRI) 2016-os tevékenységének kiértékelése, a ter-
rorizmus elleni operatív koordinációs központ szer-
vezési és működési szabályzatának megvitatása,
valamint a védelem fehér könyve szerepel – adta
hírül szombaton az elnöki hivatal közleménye. Az ülé-
sen szó lesz még azokról a 2018-as nemzetközi
missziókról, amelyekben Románia részvételt vállal, a
román hadsereg felszereltségének javításáról a
2017-2026-os időszakban, a migráció kérdéséről és
egyéb biztonsági problémákról – írja az idézett doku-
mentumban. (Agerpres)

Video- és hangfelvétel készül 
a sofőrvizsgáról

A gépjárművezetői jogosítványokat kibocsátó ügy-
osztály közli, hogy hétfőtől, július 3-ától videó- és
hangfelvétel készül a sofőrvizsga gyakorlati részéről,
a rögzítő eszközt az autókon helyezik el, amelyeken
láthatóan írja majd, hogy éppen vizsga zajlik. A szak-
hatóság pénteki közleményéből ugyanakkor arra is
fény derül, hogy nem minden jogosítványkategória
esetében készül felvétel, a motorkerékpárok (A, AM,
A1, A2) kivételt képeznek. Amennyiben a vizsgázó
fellebbez, a felvételeket az illetékes hatóság rendel-
kezésére bocsátják. Mától Bukarestben és Ilfov me-
gyében indul a vizsgák rögzítése, és az elkövetkező
napokban fokozatosan kiterjesztik azt valamennyi
megyére – mutat rá közleményében a gépjárműve-
zetői jogosítványokat kibocsátó ügyosztály. (Media-
fax)

Szakadékba zuhant 
egy katonai teherautó

Életét vesztette három hivatásos katona, miután te-
herautójuk szakadékba zuhant egy Arges megyei
hegyvidéki úton – közölte pénteken a védelmi minisz-
térium. A baleset csütörtök éjszaka történt, amikor a
40-es câmpulungi hegyivadász zászlóalj négy jár-
műve a Nagysinken zajló nemzetközi hadgyakorlatról
tartott hazafelé. A teherautó rakterében utazó kato-
nák könnyebb-súlyosabb sérüléseket szenvedtek,
egyikük pedig sértetlenül megúszta a balesetet. Az
utastérben három katona beszorult a roncsok alá:
őket csak órákkal később sikerült kiszabadítani, de
már nem voltak életben. A baleset körülményeit a ka-
tonai ügyészség vizsgálja. Klaus Johannis államfő
együttérzését fejezte ki az áldozatok hozzátartozói-
nak, és mielőbbi felépülést kívánt a sérülteknek.
(MTI)
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ügyet innentől az ügyészség venne kézbe, mivel a pénz-
piacok manipulálása, ami a szóban forgó nyilatkoza-
toknak a tőzsdére kifejtett hatása révén láthatóan
bekövetkezett, normális helyeken bűncselekménynek
számít. Ami pedig a magánnyugdíjalapok pénzét illeti,
ennek besöprésére valószínűleg megvan a politikai aka-
rat a koalícióban, csak éppen a jogszerű kivitelezéshez
szükséges tudás és rátermettség hiányzik.

De vannak egyéb ötletei is az új pénzügyérnek, pél-
dául jövőtől kivezetné a nyereségadót, és üzleti forga-
lom alapján adóztatna minden vállalkozást, meg a bal
féltekén kapós elvek szerint különadót vetne ki a gazda-
gokra. Fináncként tudnia kéne, hogy mindezt legálisan
a jövő évtől már nem lehet megvalósítani, mert a mos-
tani szabályok szerint az adótörvénykezés módosításait
legkésőbb az alkalmazás előtt fél évvel kell elfogadni,
és szombaton már beléptünk az esztendő második fe-
lébe. Az egyelőre szándékként bejelentett pénzügyi vál-
tozásokból a tárcavezető balekségén túl egyre
világosabban látszik, hogy a hatalom kezd rájönni arra,
hogy az eddigi számításaikhoz a valóságnak nincs úri
kedve alkalmazkodni. Azért a kapkodás, mert kezdik
látni, hogy fejjel mennek a falnak. Koppanni viszont az
adófizetők feje is fog az eredménytől.

Van lejjebb?
(Folytatás az 1. oldalról)

Ország – világ
(Folytatás az 1. oldalról)

Szombattól hat hónapon át Észtország tölti be az
Európai Unió soros elnökségét, a balti állam Máltá-
tól vette át, majd januárban Bulgáriának adja to-
vább a tisztséget.

Az unióhoz 2004-ben csatlakozott Észtország először látja
el a félévente tagállamról tagállamra szálló tisztet.

Málta után eredetileg az Egyesült Királyság következett
volna, az unióból való kilépésre készülő ország azonban le-
mondott a soros uniós elnökségéről.

Tallinn már véglegesítette féléves programját és annak pri-
oritásait: az első a nyitott és innovatív gazdaság megteremtése,
a második a biztonság megerősítése, a harmadik az „adatok
szabad áramlása” és a digitális fordulat, a negyedik pedig a
„befogadó és fenntartható Európa”.

Az első területen belül kiemelték az EU négy alapszabad-
ságának – a személyek, a tőke, az áruk és a szolgáltatások sza-
bad mozgásának – biztosítását, a cégalapítás egyszerűsítését,
a kereskedelmi tárgyalások előmozdítását, a bankszektor sta-
bilizálását és az adóelkerülés elleni fellépést.

A biztonság megerősítésén belül a terrorizmus és a szerve-
zett bűnözés elleni küzdelemre, az uniós külső határok védel-

mére, a migrációs válság kezelésére, a közös menekültügyi
rendszer reformjára, illetve a katonai költségek növelésére és
a védelmi együttműködés fokozására kívánnak fókuszálni.

Észtország ezek mellett fontosnak tartja a határokon átívelő
e-kereskedelem és e-szolgáltatások, a digitális közszolgálta-
tások fejlesztését, valamint a munkaerő mobilitására vonat-
kozó szabályok korszerűsítését, az esélyegyenlőség
biztosítását, továbbá a társadalmi befogadást és a fenntartha-
tóbb környezetet.

Jüri Ratas észt kormányfő nemrégiben Brüsszelben hang-
súlyozta, hogy az Egyesült Királyság unióból való kilépése, a
Brexit miatt gyakorlatilag ez lesz az első, huszonhetes körű
elnökség, így már most fontos demonstrálni a bennmaradó
tagországok egységét. Leszögezte azonban, hogy nemcsak a
szavak szintjén van szükség egységre, hanem a tettekben is.

Ratas pénteken – az Európai Bizottság testületét fogadva –
megerősítette, hogy az elnökség legfontosabb feladatai közé
sorolja a külső uniós határok védelmének fokozását.

Jean-Claude Juncker, a brüsszeli bizottság elnöke Ratasszal
tartott tallinni sajtótájékoztatóján úgy vélekedett, hogy az
uniós elnökség „jó kezekbe került” a következő hat hónapra.
(MTI)

Észtország átvette 
az Európai Unió soros elnökségét

Rendkívüli európai gyászszertartás keretében bú-
csúztak Helmut Kohl egykori német kancellártól
szombaton Strasbourgban jelenlegi és egykori
magas rangú állami és uniós vezetők. A Németor-
szág újraegyesítésében kulcsszerepet játszó kon-
zervatív politikus koporsóját az Európai Parlament
(EP) székházában tartott gyászünnepség után szü-
lővárosába, Ludwigshafenbe, majd Speyerbe szállí-
tották, ahol a katolikus székesegyházban
szentmisét mutattak be lelki üdvéért, és este szűk
családi és baráti körben végső nyugalomra helyez-
ték.

Helmut Kohl az első politikus, akitől nem nemzeti, hanem
európai uniós szintű gyászszertartással vettek végső búcsút.

Az EP üléstermében tartott gyászünnepség után a koporsót
takaró európai uniós zászlót német nemzeti lobogóra cserél-
ték, és a német szövetségi rendőrség helikopterrel Ludwig-
shafenbe szállította. A belvárosban a koporsót szállító
gyászkocsi és a kísérő autók konvojának útja mentén ezrek
adóztak néma tiszteletadással Kohl emléke előtt. A koporsót
a Rajna partjára, majd hajóval a közeli Speyerbe szállították.

A dómban Karl-Heinz Wiesemann speyeri érsek vezetésé-
vel mutattak be szentmisét, aki prédikációjában hangsúlyozta:
Kohlnak a speyeri dóm jelképezte mindazt, ami fontos volt az
életében, legfőképpen a haza iránti ragaszkodást és Európa
szellemi, kulturális és vallási összetartozását.

A néhai kancellár számára „a hazafiság és az európaiság
összetartozott, egyazon érme két oldala volt” – mondta Speyer
püspöke.

A koporsót a gyászmisét követően a dóm előtti téren állí-
tották fel, ahol a Bundeswehr – a német hadsereg – díszegy-
sége tisztelgett a néhai kancellár előtt. A katonai ceremónia
után a temetési menet a dóm káptalani temetőjébe vonult, ahol
Helmut Kohlt szűk családi és baráti körben végső nyugalomra
helyezték.

Helmut Kohlt június közepén, ludwigshafeni otthonában,
87 éves korában, hosszú betegség után érte a halál. Tizenhat
éven keresztül – 1982-től 1998-ig – volt Németország kancel-
lárja, a Kereszténydemokrata Uniót (CDU) pedig huszonöt
évig – 1973-tól 1998-ig – vezette. Kiemelkedő szerepe volt a
német egység helyreállításában és az uniós integráció előmoz-
dításában. (MTI)

Eltemették Helmut Kohlt

Debrecenben vannak Románia aranykincsei

Liviu Dragnea, a Szociáldemokrata Párt (PSD) el-
nöke bejelentette, hogy a nyugdíjak már augusz-
tustól nagyobbak lesznek, mert a nyugdíjpont
értéke július 1-jétől 1.000 lejre nőtt. 

A PSD által kidolgozott kormányprogram szerint 2020-ban
a nyugdíjpont 60 százalékkal lesz nagyobb, mint 2016-ban

volt. Eszerint 2017. július 1-jén a nyugdíjpont a 871 lejes ér-
tékhez képest (2016) 1.000 lejre nőtt. 

2018. július 1-jétől a nyugdíjpont 1.100 lej lesz, 2019-ben
1.264 lej, 2020-ban pedig 1.400 lej. 2021. január 1-jén a nyug-
díjpont értéke az átlagfizetés 45 százalékával lesz egyenlő,
azaz 1.775 lej. (Agerpres)

Ezer lej lett a nyugdíjpont értéke

Bírálják az új kormányprogramot



A vezérigazgató elmondta, a
műszaki megoldást kidolgozták.
Ezek szerint a tartóoszlopot való-
színűleg betonágyba helyezik, de
az is felmerült, hogy inoxmereví-
tőkkel erősítik meg. Tervbe vették,
hogy a korábbi betongerendákat az
előzőnél jóval könnyebb fémpalló-
val helyettesítik. A szakbizottság
kivizsgálása szerint a (vízben levő)
oszlop körül télen a gát okozta víz-
áramlat miatt az egyébként átlag
40 cm jégréteg helyett mintegy 70
cm-es réteg keletkezett. Ez nagy
nyomást gyakorolt a struktúrára.
Az oszlop szerkezeti ellenállását
gyengítette az is, hogy alatta van az
ürítővezeték. A nagy víz távozása-
kor rezgések keletkeznek, amelyek
kikezdték az alapot. Ezért az osz-
lop függőlegesen mintegy 30 cm-

rel besüllyedt, emiatt zuhant vízbe
a betongerenda. 

A javításra, a műszaki megol-
dástól függően, 200.000–300.000
lejt különített el saját bevételéből a
vízügyi hatóság. Ezenkívül felújít-
ják a zsiliprendszert működtető vil-
lamos hálózatot is, ami 60.000
lejbe kerül. Két vezérlődoboz is
lesz, az egyik az irányítótoronyban,
a másik biztonságból a parton.
Ugyanakkor egy másik csoport fő-
javításokat végez a gáton és a zsi-
liprendszeren. Azt is tervbe vették,
hogy magánberuházók segítségé-
vel kicserélik a két áramfejlesztőt,
a turbinák ugyanis már kiöreged-
tek. Mivel a vízügyi hatóságnak
nincs joga villamos energia terme-
lésére, ezt a tevékenységet magán-
cégre bíznák. 

A vezérigazgató szerint a tó új-

ratöltése akár másfél évig is eltart-
hat, amennyiben biztosított a Küs-
möd-patakán a másodpercenkénti
0,8 köbméter vízhozam. De ez
csak elmélet, mert gyakorlatilag jú-
liusban és augusztusban a patak
majdhogynem száraz. Az is igaz
viszont, hogy volt olyan időszak,
amikor egyhetes kiadós esőzés
után a tó vízszintje 130 centiméter-
rel nőtt. A legideálisabb előrejelzé-
sekkel is legkevesebb 25 hónap
kell ahhoz, hogy elérje az incidens
előtti szintet. 

Arra a kérdésre, hogy miként le-
hetne megmenteni Bözödújfalu
hajdani templomának, illetve a
most láthatóvá vált házak marad-
ványait, Bratanovici Cristian el-
mondta, többször járt a helyszínen,
és tárgyalt Csibi Attilával, Erdő-
szentgyörgy polgármesterével, aki

javasolta, hogy épít-
senek egy patkó alakú
betonfalat, ami mö-
gött rekonstruálnák az
egyik templomot. A
vízügyi szakértő költ-
ségesnek tartotta ezt a
megoldást, és azt ta-
nácsolta, hogy a ro-
mokat turisztikai
l á tványosságkén t
emeljék ki a feltöltés
után is szárazon ma-
radó partra, a még
megmaradt, és az ön-
kormányzati szándék
szerint múzeumként
működtetendő háztól
alig 300 méterre.
Megerősítette, hogy a
vízügyi hatóság to-
vábbra is az erdő-
s z e n t g y ö r g y i
önkormányzat part-

nere lesz az ügyben. 

Egyedi, váratlan leletre bukkantak, ami átírja a falu történelmét                                                                                Fotó: Gligor Róbert László

A hidat leszigetelik, azután húzzák rá az új aszfaltréteget                    Fotó: Gligor Róbert László

Fotó: archív

Fotó: Vajda György

Nem várt leletre bukkantak a
napokban a Maros Megyei
Múzeum régészei Sóváradon,
amely átírja a falu eddig kö-
vetkeztetett történelmét.

Néhány napja beszámoltunk a Só-
váradon folyó ásatásokról, amelyek
során az ókori római katonai tábor
maradványait kutatták, vizsgálták a
régészek két szelvényben, egy szel-
vényt pedig a volt sóház épülete mel-
lett nyitottak meg, hogy
megállapítsák annak építési idősza-
kát. A kéthetesre tervezett ásatás be-
fejezése váratlanul kitolódott,
ugyanis a tervezett utolsó napon,
amikor a szelvényen az utolsó „simí-
tásokat” végezték az állagmegőrzés
végett, egy újabb leletre bukkantak. 

Pánczél Szilamér régésztől meg-
tudtuk: három méter mélységben
egy, a korai vaskorszakból szár-
mazó cserépedényt találtak, amely
egyértelműen élelmiszer vagy ga-
bona tárolására szolgált. A 80 cen-
timéter széles és 50 centiméter
magas edény nyakán kiégetés előtt
ejtett hullámos benyomat díszítés
található. A lelet egyrészt azért ér-
tékes, mert egészben maradt
edényről van szó, azaz bár megre-
pedezett, nem hullt szét, minden
része a helyén van. Az edény a
Gáva-kultúra idején készült, amely
a vaskor fontos edénykultúrájának
számít a történelemben. Másrészt
azért is egyedi a lelet, mert hasonló
ritkán fordul elő, és ez teljesen át-
írja a falu őskori történelmét, pon-
tosabban ezer évvel a rómaiak

előttre tolja vissza azt, az edény
korai vaskori település létére utal a
későbbi katonai tábor helyén.

Az edényt teljes egészében kie-
melték és a vásárhelyi múzeumba
szállították, de a napokban átadják
egy biológus munkatársnak to-
vábbi vizsgálatra. Gyulafehérváron
van megfelelő felszereltségű labo-
ratórium, ott átvizsgálják az amúgy
üres edényt, és növényi maradvá-
nyok, gabona nyomait keresik
rajta, amelyekből információkat
nyernének az akkori időszak étke-
zési szokásairól. Az 1960-as évek-
ben zajlott első ásatások során
kerültek már elő őskori cserépedé-
nyek töredékei, de ezek keletkezé-
sének idejét akkor nem határozták
meg – közölt további részleteket
Pánczél Szilamér régész.

Szenzációs lelet került elő Sóváradon
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Péntek délben a meghirdetett
12 óra helyett több mint egy-
órás késéssel osztották ki a
hosszú ideje várakozó iskola-
igazgatóknak a megyei tan-
felügyelőség kiadványát, a
nyolcadik osztály végzettjei-
nek szóló tájékoztató füzetet,
amelynek már májusban meg
kellett volna jelennie. 

Az induló kilencedik osztályokat
és azok kódját tartalmazó kiadvány-
ból mindössze néhány példányt
adtak az iskoláknak, talán tíz tanu-
lóra egyet, mivel nem érkezett elég.

A füzetben nem szerepel a
Római Katolikus Teológiai Líceum
semmilyen formában. Nos, ha arra
gondolunk, hogy mekkora utat kell
megtennie a csütörtöki tanácsülésen
elfogadott RMDSZ-javaslatnak,
hogy az iskola szerkezetét állítólag
megőrizve átkerüljön a Bolyai Far-
kas Elméleti Líceumhoz, akkor ezt
el sem várhattuk. Az RMDSZ-frak-
ció helyettes vezetőjének nyilatko-
zatát viszont megcáfolta a
főtanfelügyelő, aki szerint szó sincs
arról, hogy a katolikus iskola kilen-
cedik osztályai is indulhatnának a
Bolyai mellé rendelt szerkezetben.

Ha az RMDSZ-nek sikerül a 
tanácsülésen tett javaslatának ér-
vényt szereznie a szakminisztéri-
umban, akkor az iskola többi
osztályai szerkezetként valóban
működhetnek tovább. Ami a kilen-
cedik osztályokat illeti, azok eseté-
ben már minden határidő lejárt –
tette hozzá Ioan Macarie. 

A meghirdetett magyar osztályok
száma, megyei szinten 43, elosztá-
suk úgy alakult, ahogy már január-
ban tudni lehetett. A katolikus
iskola hiányában az elméleti líce-
umi osztályok száma csökkent,
mivel sem a pedagógiai líceumnak,
sem az Elektromaros szakközépis-
kolának nem hagyták jóvá, hogy
reál vagy humán elméleti osztályt
indítsanak. Fél vagy egész szakis-
kolai osztály viszont bőven van,
talán meg sem telik mind az összes,
hiszen továbbra is az elméleti osz-
tályok iránt nagyobb az érdeklődés.
Míg a román diákok három közép-
iskola osztályai között választhat-
nak a megyeszékhelyünkön, a
magyar diákok számára a Bolyai is-
kola nyolc reál és humán, valamint
a Református Kollégium egy társa-
dalomtudomány osztálya marad.
(bodolai)

Megjelent a tájékoztató füzet
A katolikus iskola elméleti 

osztályait nem pótolták 

Javítják a Nyárádon átvezető
hidat Nyárádszeredában. A
munkálatot több mint egy
hete kezdték el, és részét ké-
pezi a településen áthaladó
megyei utak felújítási tervé-
nek.

Az elmúlt napokban az egyik for-
galmi sávon felmarták a hídon az
aszfaltréteget a beton alapelemekig,
amit szigetelőréteggel vontak be,
erre kerül az aszfaltszőnyeg. A szi-
getelést azért iktatták be, hogy a téli
fagy ne károsítsa az útburkolatot.

A járófelület felújítása mellett a
régi, megrongálódott betonkorlátok
helyett fém védőelemek kerülnek a
hídra, a járdarész is megújul, to-
vábbá a járdát az úttesttől ezentúl
korlát fogja elválasztani. Ez egy-
részt a gyalogosok biztonságát sza-

vatolja, másrészt azt hivatott meg-
akadályozni, hogy autókkal parkol-
janak a hídon – noha a KRESZ ezt
szigorúan megtiltja, számos jármű-
tulajdonos egyszerűen figyelembe
sem vette. A munkálatok során új
megvilágítást is kap a híd, az eddigi
nem működő négy lámpatest he-
lyett hat új elem fog fényt biztosí-
tani az éjszaka folyamán – tudtuk
meg Tóth Sándor polgármestertől.

A munkálatok miatt forgalom-
korlátozás van érvényben, a közle-
kedés jelenleg egy sávon zajlik,
amiért az utazók türelmét kérik,
ugyanakkor fokozottabb figyelemre
intik a gépjárművek vezetőit. A
munkálatok a hídon előreláthatólag
még két-három hétig eltartanak.
(G.R.L.)

Javítják a Nyárád-hidat

Gligor Róbert László

(Folytatás az 1. oldalról)

Nemsokára hozzáfognak 
a javítási munkálatokhoz



A nyári égbolt titkaiba nyer-
hettek bepillantást péntek
este a Marosvásárhelyi 7-es
Számú Általános Iskola udva-
rán gyülekező felnőttek és
gyermekek. 

Az Erdélyi Magyar Csillagászati
Egyesület (EMCSE) első alkalom-
mal szervezett városunkban távcsö-
ves csillagászati bemutatót. Az
érdeklődők egyebek mellett a Hol-
dat, a Jupitert és a Szaturnuszt is
megcsodálhatták. Az egyedi hangu-
latú rendezvényt dr. Munzlinger 
Attila EMCSE-alelnök kivetített
asztrofotói tették még izgalma-
sabbá.

Miközben tíz óra körül kialudtak
a közeli lámpák, és a távcsövekbe

kémlelők a szakértők segítségével
egymás után fedezhették fel az
aprónak látszó távoli világokat,
Lőrincz Barnabás, az EMCSE el-
nöke kérésünkre a 2009-ben alakult
egyesületről mesélt.

– Egyik legfontosabb célunk,
hogy ebben a felgyorsult, virtualitás
uralta világban valami konkrét és
szép dolgot mutassunk a gyerme-
keknek. Az EMCSE székhelye
Csíkszeredában van, de hétéves
működése alatt több erdélyi város-
ban, így Marosvásárhelyen is életre
kelt egy kicsi mag, egy kis közös-
ség, amelynek a csillagászat meg-
szerettetése a szívügye.
Tagjainknak minden évben nagy-
gyűlést szervezünk, illetve a nyári
tábor sem marad el, amelyre idén
augusztus 25–27-én kerítünk sort. A
táborba a Nemzetközi Csillagászati

és Asztrofizikai Diákolimpia ma-
gyar csapata is eljön. Példájukkal a
fiatal nemzedéket szeretnénk moti-
válni, ezen tudományág felé irányí-
tani.

Lőrincz Barnabástól azt is meg-
tudtuk, hogy a járdacsillagászatnak
nevezett köztéri bemutatókat Csík-
szeredában mindig a városközpont-
ban tartják. A marosvásárhelyi
esemény megszervezésében a fő-
szerepet, egyebek mellett a népsze-
rűsítést Varga István vállalta, a
helyszín kiválasztásában pedig az
volt a döntő szempont, hogy a 7-es
iskola pedagógusközössége, kie-
melten pedig Körtesi Sándor igaz-
gató igen nyitottnak bizonyult a
kezdeményezés iránt. Az elkövetke-
zőkben egy csillagászati kört is be-
indítanának a tanintézetben, ehhez
keresnek oktatót. A szemléltető

anyagot majd az EMCSE biztosítja,
a pénteki együttlét során meg is
ajándékozták az iskolát csillagászati
szaklapokkal és plakátokkal.

– Van-e jelentősége annak, hogy
mikorra időzítik a távcsöves bemu-
tatókat? – tudakoltuk az egyesület
elnökétől.

– Nyáron a legbiztosabb, ilyen-
kor a legtisztább az ég, esténként jól
látszanak a fényszennyezettségnél
erősebb fényű égitestek. Az időjárás
ma igazán kedvezett nekünk, és az
is jó, hogy nincs telihold, így
ugyanis a részletek jobban látsza-
nak. A Jupiter is jól kivehető, a Sza-
turnuszt pedig várhatóan éjfél után
egy órával lehet majd megcsodálni.
Tízéves naprendszerkutató

Az egyesületi elnök lelkesen so-
rolta fel a távcsövek mellett álló, a
látottakhoz a sor haladtával újra
meg újra magyarázatot fűző
EMCSE-tagok nevét. A marosvá-
sárhelyiek mellett többen érkeztek
székelyföldi településekről, Munz-
linger Attila például Szárhegyről, a
magyar diákolimpiai csapat tagja-
ként Indiában versenyezett Lőrincz
Szabolcs pedig Csíkszeredából. A
legfiatalabb segítő a tízéves szé-

kelykeresztúri Tamás Csaba volt. A
tekintetében megannyi titkot őrző,
mozgékony fiúcska csillagászati
versenyek nyertese, számos, közép-
iskolai diákoknak szóló bemutató
előadója.

– Hogy mióta érdekli az asztro-
lógia? Amióta beszélni tud – moso-
lyodott el a kis zseni édesanyja,
majd arról mesélt, hogy Csabi már
az óvodában a „holdacskát”, illetve
a fekete lyukat emlegette, az óvó
nénije pedig azt hitte, hogy ez csa-
kis valamilyen film hatása lehet. 

– Rengeteg könyvet vesz ki a
könyvtárból, hordjuk őket magunk
után, bármerre megyünk. Egy nap-
rendszermodell készítésével távcsö-
vet nyert, előadást tartott a TUDEK
Tudományos Diákkonferencián –
sorolta a sikereket az édesanya.
Csabát arról kérdeztük, mi szeretne
lenni, ha felnő.

– A naprendszer titkai érdekel-
nek, a feltételezett kilencedik
bolygó után keresgélnék – hangzott
a magabiztos válasz, majd a követ-
kező pillanatban a kis csillagász
újra a távcsöve előtt várakozók ren-
delkezésére állt.

Múlt héten tizenegyedik alka-
lommal szervezték meg a ma-
rosvásárhelyi Sapientia
Egyetem másodéves kommu-
nikáció szakos hallgatói nyári
gyakorlatát Csíkfalva község-
ben. Ezúttal témákban és
helyszínben is változásokat
tapasztalhattunk.

Tízéves hagyomány folytatása és
valamelyest átalakítása – erről szólt
az idei Csíkfalvi Csűrszemináriu-
mok. Hagyományos az, hogy egy
kicsit a vidékről, a Nyárádmentéről
és az örökségről szól, az újítás az,
hogy idén nem a Tündér Ilona ven-
dégház csíkfalvi csűrjében, hanem
jobbágyfalvi kempingjében rendez-
ték, azaz kiragadták természetes
környezetéből – mondta el a ren-
dezvény végén dr. Vajda András, az
egyetem adjunktusa.

Az idei téma az Örökség és on-
line terek – lehetőségek és kihívá-
sok. A 2000-es évektől megindult
egy szemléletváltás a falumentés, a
hagyományok mentése érdekében,
ekkor jelent meg az örökség fo-
galma. Az utóbbi években az a ten-
dencia, hogy az örökség képzése,
mentése egyre inkább az online te-
rekben valósul meg, így végképp a
kommunikációs szakemberek dolga
ezt kigondolni, alkalmazni. Számos
lehetőség van arra, hogy az interne-

tet, a webes felületeket felhasznál-
juk erre a célra, de ez sok buktatót
is rejt, mert a technológia lehetősé-
geit a helyi sajátosságokhoz kell al-
kalmazni.
Dokumentálás és megjelenítés

Az idei Csűrszemináriumokra
olyan előadókat hívtak meg, akik az
örökségvédelem valamely szakterü-
letén dolgoznak és ezt a tudást on-
line felületeken is megjelenítik.
Oniga Erika és Barazsuly Viktória
Marosvásárhely építészeti topográ-
fiáját mutatták be, a városban talál-

ható műemlék épületeket veszik
számba, dokumentálják és megjele-
nítik az online térben. Kinda István
a háromszéki népi mesterségek fel-
térképezését irányította, interjúkat,
filmeket, listákat készített. Ezek
nemcsak a múzeum archívumába
kerülnek, hanem az interneten is
megjelennek, és azoknak is szólnak,
akik nem tudósként szeretnék meg-
ismerni ezeket és a vidéket, azaz a
tudományos munka a turizmussal is
összekapcsolható. A harmadik téma
a vidékfejlesztés felől közelítette

meg a Nyárádmentét, Balássy And-
rás a Nyárádmente turisztikai és
természeti örökségének online meg-
jelenítését mutatta be, míg munka-
társai a nyárádremetei turisztikai
információs központ tevékenységét
és honlapját ismertették. A diákok
számára az vált nyilvánvalóvá,
hogy mennyi tudományterület és
probléma megoldása mellett ott kell
lennie a kommunikációs szakem-
bernek. 
Médiatáborban tanultak

A másik újítás az volt, hogy a
Csűrszemináriumok kibővült egy
médiatáborral is, hogy amit a kom-
munikációs hallgatók az egyete-
men megtanulnak, de ott nem

tudnak kellően begyakorolni, azt a
nyári szünetben, kissé kötetlenebb
körülmények között és nem feltét-
lenül tanáraikkal tudják elmélyí-
teni. 

Az idei téma az online jelenlét,
próbálták is a két rendezvény té-
máit átfedni s az egyes napok elő-
adásait jól egymásra építeni. Első
nap Kádár Magor tartott előadást
az arculatról, a márkáról, ezt köve-
tően kis csoportos képzésekre ke-
rült sor, a nap végén ki is értékelték
ezeket. Érdekes előadás volt az Er-
dély hét csodája projekt bemuta-
tása B. Szabó Zsolt, Kónya
Melinda, Korodi László, Tamás
Örs, Ungvári Zrínyi Imre közre-
működésével, a kis csoportokban
kreatív ötletekkel jöttek a hallga-
tók, élethű helyzetet alakítottak ki,
amikor az egyéni ötleteket kellett
eladni, de beszélgettek arról is,
hogy mi lehetne a Nyárádmente
hét csodája. Kupás János tulajdo-
nos a Sóvidék televízió stábját vitte
a helyszínre, előadást tartottak a
médiaintézmény működtetéséről,
majd kisfilmek készítésével ismer-
tették meg a hallgatókat, akik a kis
csoportokban rövidfilmeket, híre-
ket készítettek, vagyis az egyete-
men megszerzett tudásuk alapján
kellett valamit létrehozniuk na-
gyon rövid idő alatt és behatárolt
eszköztárral. Zsigmond István
olyan gyakorlatokat végzett a diá-
kokkal, ahol az adwords kampány
tervezésének lépéseit vették sorba,
és a Tündér Ilona vendégház szá-
mára készült egy ilyen kampány.
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Nagy Székely Ildikó 

Gligor Róbert László

Távoli világok vonzásában
Járdacsillagászat Marosvásárhelyen

Új témákkal, helyszínnel, arculattal jelenik meg a Csűrszemináriumok                                                                      Fotó: Gligor Róbert László

Az új médiaterek felé is nyitnak
Csűrszeminárium új témákkal



Kalandos, izgalmaktól sem
mentes út során jutottunk el
a múlt hét végén Szamosúj-
várra az Erdélyi Magyar Balol-
dal által szervezett
kiránduláson. Az eredeti terv
szerint ellátogattunk volna a
híres-hírhedt börtönbe, illetve
Rózsa Sándor sírjához, aki
szintén Szamosújváron alusz-
sza örök álmát. 

Az úti célok között szerepelt a
város főterén található örmény ka-
tolikus székesegyház is, amelyben
a helyi plébános szerint valódi Ru-
bens-festmény, történészek szerint

Rubens egyik tanítványának a fest-
ménye található, amely Krisztus ke-
resztről való levételét ábrázolja.
Ugyanis Szamosújvár az erdélyi ör-
mények legfontosabb központja, az
örmény katolikus püspökség szék-
helye.

A börtönt nem tudtuk megláto-
gatni belügyminisztériumi engedély
nélkül, Rózsa Sándor sírjához sem
jutottunk el, mert menet közben el-
romlott az autóbusz, és meg kellett
várni, amíg egy másikat küld a cég,
ami órákba telt és „kifutottunk” az
időből. 

Az eredeti tervből a templomlá-
togatás valósult meg, ahol Szakács
Endre plébános, a székesegyház vi-
káriusa fogadta a kirándulókat, és
beszélt a templom, illetve a szamos-
újvári örmények történetéről. És
Szamosújvár előtt sikerült megláto-

gatni a bonchidai Bánffy-kastélyt is.
Az Ararát hegyétől napjainkig

A hagyományok szerint Szamos-
újvár területe már az őskorban is la-
kott volt. A rómaiak idején, a város
bejáratánál castrum állt, mely a
Congrj nevet viselte. Ennek marad-
ványait a város építésekor beépítet-
ték a házakba. A XIII. században
említik először, ekkor még Gerla-
hida néven. A várost örmények ala-
pították a XVIII. században. A
város alapterveit Alexa római mér-
nök készítette. Ekkor kezdődnek
meg az örmény betelepedések, és a
város gyors fejlődésnek indul. La-
kosainak nagy része gazdag tímár
és marhakereskedő. A XVIII. szá-
zadban szabad királyi város lesz,

majd Doboka vármegye székhelye.
Az 1910-es népszámlálás szerint a
lakosság nagy része magyar.  Az
első világháború után, hanyatlásnak
indul a zárt örmény-magyar etnikai
jelleg. Majd a második világháború
idején az örmények nagy része ki-
vonul. A mai lakosság javarészt a
környező falvakból költözött be az
’50-es évektől. 

A katolikus székesegyház a város
főterén áll, benne található egyesek
szerint egy valódi Rubens-fest-
mény, mások szerint Rubens egy ta-
nítványának képe. A székes-
egyházban minden ünnepnapon, il-
letve vasárnap 9 órától mutatnak be
szentmisét.

Szakács Endre plébános kalau-
zolt végig a templomon, miközben
az örmények és a székesegyház tör-
ténetét elevenítette fel. Történetét

az Ararát hegyétől indította, lévén
az Ararát az örmények ősi szimbó-
luma. Elmondta, hogy az örmények
erdélyi betelepülése a XVII. század
második felére tehető. Nagy részük
Gyergyószentmiklóson, Csíkszép-
vízen, Marosfelfaluban, Petelén,

Besztercén telepedett le. Azonban
1712-ben a szászok egy pestisjár-
vány ürügyén Besztercéről kitiltot-
ták az örményeket, akik
Szamosújvárra költöztek, egyházuk
egyesült a római katolikus egyház-
zal. 

A templom építését 1748-ban
kezdték el, ötven évig tartott – ma-
gyarázta a plébános.  Az építéshez
szükséges kiadásokat az örmény ka-
tolikus egyház és a hívek adomá-
nyaiból fedezték. Mária Terézia
1200 forinttal járult a templom fel-

építéséhez. A templom szentélye
már 1759-ben elkészült, szeptember
8-án pedig megtartották az első
szentmisét. 1800-ban a templom
teljesen elkészült, oltárai azonban
csak 1804-ben. 1804. június 17-én
szentelte fel a templomot a Szent-
háromság tiszteletére Mártonfi Jó-
zsef római katolikus püspök, aki
„basilikának” nevezte a templomot. 

A templom egyik oltárképe Vilá-
gosító Szent Gergelyt ábrázolja, aki
megkereszteli Trdat királyt és főem-
bereit 301-ben. Ez a kép egyébként
megtalálható a gyergyószentmiklósi

és a többi örmény katolikus temp-
lomban is.
Várbörtön

A Wikipédia szerint Zápolya
János király (1526–1540) uralkodá-
sának utolsó éveiben, 1539 táján
kezdődött el Szamosújvár várának
építése az ő rendeléséből és kincs-
tartója, Martinuzzi Fráter György (†
1551) irányítása alatt. A modern
hadi építészet elvei alapján erődített
vár szerepe az ellenség (elsősorban
a Habsburg-párti csapatoknak) a
Szamos völgyében, Kolozsvár fele
való előrehaladásának a meggáto-
lása volt, ugyanakkor egy reprezen-
tatív és biztonságos rezidencia
szerepét is be kellett töltenie. Az
alapjaiból épült új várnak a közel-

ben levő, a kincstárnok által felha-
gyott középkori Bálványosvárnak a
szerepét kellett átvennie. Az új erő-
dítményt 1539-ben említik először.

A kommunizmus idején a sza-
mosújvári a legszigorúbb rendszerű
politikai börtön volt. Ebben a várban
raboskodott Kelemen Kálmán, a
Romániai Magyar Keresztényde-
mokrata Mozgalom elnöke is. A túl-
élők visszaemlékezése szerint a
politikai foglyok számára fenntartott
börtönökben az életkörülmények a
szovjet gulágokon megtapasztalt ál-
lapotoknál is rosszabbak voltak. Ez
ellen csak a szamosújvári rabok lá-
zadtak fel 1958. július 14-én, a fran-
cia forradalom napján.
Rózsa Sándor sírja

Szamosújvár másik érdekessége
Rózsa Sándor sírja. A híres betyár
1813-ban született Röszkén, 1878-
ban halt meg a szamosújvári bör-

tönben. Sírja a fogház melletti te-
metőben található.

A legenda szerint Rózsa Sándor
felbukkanásával nyert igazi értel-
met a „betyárbecsület” szó. Valódi
igazságosztó volt – nemcsak a nép,
de a többi haramia között is. Csakis
a gazdagoktól vett el, másokkal bő-
kezűen bánt: elismerését szívesen
fejezte ki jutalmazással.
Bonchida és a Bánffy-kastély

Mielőtt Szamosújvárra értünk
volna, útba ejtettük Bonchidát és a
felújítás alatt lévő kastélyt; ezt
Bánffy Dénes kezdte el építtetni
1650-ben a dobokai vár köveiből.
Fia, Bánffy György, Erdély guber-
nátora az 1690-es években folytatta
az építkezést. Az építési és helyre-

állítási munkálatokat a 18. század
elején folytatták, amikor a kastélyt
reneszánsz stílusban bővítették,
majd 1748-50 között Bánffy Dénes
kolozsi főispán barokk kastéllyá
építtette át.

A kuruc szabadságharc idején
mindkét fél pusztította a támasz-
pontként használt kastélyt. A régi
épület keleti szárnyához patkó
alakú épülettagot toldottak, amihez
istállók és melléképületek is tartoz-
tak, a tetején pedig helyt adott a Jo-
hannes Nachtigall faragta barokk
szobor- és urnagalériának, amely 36
mitológiai tárgyú szobrot foglalt
magába, amelyek Ovidius Meta-
morphoses című műve alapján ké-
szültek. 1944-ben a németek
kirabolták és felgyújtották.

A bonchidai Bánffy-kastély ma-
lomépülete  is nemzeti értékű mű-
emlék.

Kirándulás 
Vásárhelytől Bonchidáig és Szamosújvárig

Mózes Edith
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Marosvásárhelyi csapat nyerte a
Tymbark Junior-kupát Temesvá-
ron: a Liviu Rebreanu általános is-
kola 10 év alatti (III. és IV.
osztályos) fiúkból álló csapata, a
40 éves Gabriel Codruţ Morariu
testnevelő tanár vezetésével első
helyen végzett a Román Labda-
rúgó-szövetség és a tanügyminisz-
térium közös szervezésű
rendezvényén.

Morariu diákjai tavaly október-
ben a kupasorozat iskolai, aztán
városi, idővel pedig a megyei és a
regionális szakaszán is diadalmas-

kodtak, így sikerült kijutniuk a
bánsági országos döntőre, amelyen
Románia 12 legjobb fiú- és
lánycsapatainak összesen 384 di-
ákja vett részt.

A csapatban a következő diákok
kaptak helyet: Veres Balázs, Por-
koláb Richárd, Ciprian Mireştean,
Török Péter, Andrei Togănel, Eric
Bota, Bandár Róbert, Horea Mol-
dovan, David Vaina,Vlad Andrei,
Nagy Róbert, Györfi Attila, Vlad
Grama, Simon Márk, Dragoş
Timar, Paul Drăgulescu, Ignat
Bogdan, Majláth Péter, Majláth

Károly, Antonio Naşca és David
Maşca. 

A fiatal vásárhelyi csapat a
döntő tornán a csoportban legyőzte
Focşani és Vaslui alakulatát, majd
a döntőben felülmúlta bukaresti el-
lenfelét.

A hasonló korosztályú lány-
együttes a megyei döntőig jutott,
ahol harmadik lett. Az együttes
tagjai a következők voltak: Szabó
Renáta, Alexandra Sabău, Lorena
Luca, Maia Postelnicu, Márton
Evelin, Ariana Pavel, Alina Moldo-
van Luerian, Carla Kis, Luana Do-
mide, Valics Beatrice és Carmina
Silvaş. 

A kiskorú és ígéretes képességű
gyerekeket a Román Labdarúgó-
szövetség elnöke, Răzvan Burle-
anu, a Tymbark Maspex Románia
elnöke, Grzegorz Grabowski, Mi-
odrag Belodedici egykori váloga-
tott labdarúgó (Răzvan Burleanu
tanácsadója) és Románia női válo-
gatottjának védőjátékosa, Maria
Fizcay díjazta.

Morariunak nem ez az első si-
kere az iskola diákjaival, hiszen
2016-ban a hasonló korosztályú
lánycsapat is országos bajnok lett,
míg 2012-ben a Hagi Danone-
kupán ezüstérmet szerzett.

Morariu elmondta, büszke diák-
jaira, akik a tanulásban is jó ered-
ményeket értek el a nemrég véget
ért tanévben. (C. A.)

A 4. liga bajnoka, a feljutási osz-
tályozót alig egy hete elbukó Ma-
rosoroszfalu ellen játszotta a
bajnoki felkészülés első barátságos
mérkőzését a 2. liga rajtjára váró
Marosvásárhelyi ASA. Bár a klub
vezetősége a feljutást tekinti az
egyetlen elfogadható célkitűzés-
nek, az eléggé világosnak tűnik,
hogy az ASA egyelőre roppant
távol van attól, hogy ennek a cél-
kitűzésnek megfelelő kerettel ren-
delkezzen. Az első felkészítő
meccsen Bálint László vezetőedző
gyakorlatilag csak az „óvodát”
tudta nevezni, hisz a pályára lépő
legidősebb játékosok is (talán a
Brassóból érkező kapus, Florin
Iacob kivételével) alig töltötték be
a 21 évet. Ahogy a pályára lépő já-
tékosok kilétéből látni lehet, gya-
korlatilag senki nem maradt a
kieső keretből, azoknak a fiatalok-
nak a kivételével, akik korábban is
a klub ifjúsági csapatából kerültek
az élvonalban küszködő csapatba.
Az 1. ligában csupán Candrea,
Schieb, Petra, Stoica és Chertes
játszottak már a kezdőből, Candrea
kivételével valamennyien inkább
csak azok után, hogy világossá
vált: a kiesést nem lehet elkerülni.

Ilyen körülmények között az
elején nem igazán látszott a kétosz-
tálynyi különbség a két csapat kö-
zött. Bár az ASA játszott végig
mezőnyfölényben, hosszú időnek
kellett eltelnie, amíg sikerült ve-
szélyesebben megközelíteni Ilovan
kapuját. Sőt, az első kapura tartó
lövést a vendégek adták le a 25.
percben, míg az első helyzetnek
nevezhető valamire az ASA részé-
ről a 33. percig kellett várni. Végül
a 39. percben tört meg a jég, ami-

kor Petra a tizen-
egyes tájékáról la-
posan a sarokba
küldte a játékszert.

A második félidő-
ben két kivétellel
teljesen új kerettel
lépett pályára az
ASA, és a játék
képe is megválto-
zott. Talán a Maros-
oroszfalu játékosai
is elfáradtak, illetve
a sokkal kevésbé ta-
pasztalt tartalékaik
is lehetőséget kap-
tak, ám tény, hogy
megsokasodtak a
helyzetek a vendé-
gek kapuja előtt, az
ASA a záró sípszóig
négyszer talált még be, és kiha-
gyott még legalább ugyanannyi
óriási lehetőséget. A nagy arányú
győzelem azonban ne tévesszen
meg senkit, még nagyon sok ta-
pasztalt játékosra van szükség
ahhoz, hogy valós esély legyen a
célkitűzés teljesítésére.

Amúgy is a keret egyelőre rend-
kívül szűkös, hisz mind a 19 játé-
kos pályára lépett, ezeknek a fele
azonban az ifjúsági csapat tagja, s

tulajdonképpen kényszerből lettek
a bővített keret tagjai. Bár a brassói
edzőtábor megkezdéséig Bálint
László azt szeretné, hogy 80%-ban
már a rendelkezésére álljanak azok
a játékosok, akikre alapozhat,
egyelőre csak Iacob érkezett a csa-
pathoz, illetve a Transfermarkt ér-
tesülése szerint Chitoşca
kikölcsönzését sikerült kieszkö-
zölni a FCSB-től, aki az előző
idényben ugyancsak kölcsönben
játszott Brassóban.

2017.  július 3., hétfő ____________________________________________________ SPORT ______________________________________________________ NÉPÚJSÁG 7

Teljes a bizonytalanság a
hétszeres bajnok marosvá-
sárhelyi teremlabdarúgó-
csapat háza táján. A tavalyi
elmaradt támogatás miatt a
klub tetemes tartozásokat
halmozott fel, és ha a továb-
biakban sem kapja meg a vá-
rostól a megszavazott (de
soha ki nem utalt) pénzt,
megkérdőjeleződik a klub
működésének folyamatos-
sága.

A legutóbbi városi tanács-
ülésen elfogadott költségve-
tés-kiegészítés szerint van
remény arra, hogy rendbe
szedjék a csapat dolgait, leg-
alábbis ígéretet kaptak, hogy
megkapják a működéshez
szükséges összeget – mondta
el a csapat menedzsere,
Kacsó Endre, azonban ak-
kora a tartozás, hogy a kö-
vetkező bajnoki évadban
aligha lehet számítani olyan
szintű csapatra, mint ami-
lyenhez az előző években hozzá-
szokhatott a marosvásárhelyi
közönség. A helyzet megoldására
azonban nincs sok idő, legfeljebb
egy hónap alatt tisztázódnia kell,
hogy mire is számíthatnak a 2017–
2018-as idényben, ugyanis azokat a
játékosokat is csábítgatják már más
egyesületekhez, akik a City’usban
nevelkedtek, és a legutóbbi bajnoki
idényben bebizonyították, hogy ki-
zárólag a helyi (és alig vagy egyál-
talán nem megfizetett) tehetségekre
alapozva is képes lehet a csapat
megkapaszkodni a középmezőny-
ben. Covaci, Küsmödi és Csala is

kapott már ajánlatokat, és amennyi-
ben nem sikerül maradásra bírni
őket, akkor tényleg szinte nem ér-
demes már beiratkozni a következő
pontvadászatba.

Kacsó Endre szerint azonban
nem tevődik fel a kérdés, hogy a
City’us ne legyen ott a következő
idény rajtjánál, és örök optimista-
ként abban is bízik, hogy az előző
bajnokságban kezdőemberekké ed-
ződött marosvásárhelyi fiúk mellé
sikerül még egy ütőképes külföldi
sort is leigazolnia, hogy a csapat
ismét fel tudja venni a küzdelmet a
legjobbakkal. (bálint)

Bizonytalanság 
a City’us háza táján

Tisztújító közgyűlést tartottak a
Maros megyei labdarúgó-egyesü-
letnél. A szervezethez tartozó klu-
bok szavazatai alapján Mircea
Bucur – aki az utóbbi négy eszten-
dőben is betöltötte a vezetői funk-
ciót – kapott újabb négyéves
megbízatást az egyesület elnöki
tisztségében.

Az újraválasztás azonban nem
volt sima ügy. Mircea Bucur man-
dátuma során belső vita bontakozott
ki az egyesületen belül, ami az
elnök tevékenységével elégedetlen
csoport távozásához vezetett. Most,
hogy eljött a tisztújítás, utóbbiak
megpróbálták megpályázni az el-
nöki széket. Csakhogy az egyesület
illetékes szakbizottsága szerint je-
lentkezési iratcsomójuk nem felelt
meg az alapszabály követelményei-
nek, így a tulajdonképpeni választá-
son már csak Mircea Bucur maradt
az egyetlen jelölt. A disszidens cso-
port szerint viszont a bizottsági dön-
tés részrehajló, és azért született
meg, mert az elnök jelentős befo-
lyással bír a jelentkezési iratokat el-
lenőrző testület működésére. A
versenyből kizárt Eduard Bota sze-
rint minden rendben volt az iratcso-
mójával, és a kizárása miatt nincs
más választása, mint a bírósághoz
fordulni. Egyébként ő és egy harma-
dik potenciális jelölt, Călin Flanja
múlt héten sajtótájékoztatón ismer-
tették, amit ők a megyei labdarúgó-
egyesület visszaéléseinek neveztek
– erről mozgóképes felvétel is ké-
szült, amely megtekinthető az
utóbbi közösségi oldalán.

Ilyen körülmények között feszült
hangulatban készülődtek a tisztújí-
tásra, és az ellenzéket támogató klu-
bok közül néhányan a távol-
maradást választották. Ennek elle-

nére viszonylag könnyedén össze-
gyűlt a döntőképes létszám, hiszen
a 79 tagegyesület közül 61 képvi-
seltette magát a teremben.

A leköszönő elnök beszámolója
és az új mandátumra vonatkozó
programbeszéde után a Román
Labdarúgó-szövetséget képviselő
Octavian Goga alelnök vette át az
ülés vezetését. Ismertette az orszá-
gos testület megyei labdarúgást tá-
mogató elképzeléseit, illetve
dicsérte a Maros megyei testület
eredményeit, szerinte az országban
az egyik legjobban szervezett me-
gyei egyesület működik itt. Ezek
után kiosztásra kerültek a szavazó-
lapok, amelyeken a klubok képvi-
selőinek lehetőségük nyílt, hogy
válasszanak: támogatják-e Mircea
Bucur újjáválasztását vagy nem. A
titkos szavazáson leadott voksok
összeszámolása az alábbi ered-
ményt adta: 45 igen, 14 nem szava-
zat, illetve két voksot érvény-
telennek nyilvánítottak. Mivel az
újraválasztáshoz egyszerű több-
ségre volt szükség, Bucur újabb 
négyéves mandátumot kapott, a tá-
volmaradók, a nemmel szavazók
viszonylag nagy száma azonban
jelzi, hogy dolgoznia kell a megosz-
tott Maros megyei futballtársada-
lom egységének a helyreállításán.

A szavazatokat megköszönő be-
szédében Mircea Bucur utalt is erre.
Miután megköszönte mindenkinek
a részvételt, az ellene szavazóknak
is, úgy fogalmazott: szeretné, ha a
következő mandátuma során meg-
szűnne a széthúzás az egyesületben,
a maga részéről mindenkit egyenlő
elbánásban részesít, és azt szeretné,
hogy a tagok a szakmai munkára
összpontosítsanak az egymás elleni
áskálódás helyett. (b.zs.)

Régi-új elnök 
a megyei egyesületnél

Bálint Zsombor

Szerkeszti: Farczádi Attila

A marosvásárhelyi futsalcsapat menedzsere optimista:
abban is bízik, hogy az előző bajnokságban kezdőem-
berekké edződött marosvásárhelyi fiúk mellé sikerül
még egy ütőképes külföldi sort is leigazolnia

A kövesdombi iskola csapata Miodrag Belodedici (b) és Jean Vlădoiu (j) korábbi válogatott
labdarúgókkal

Az „óvodával” kezdte a felkészülést

Marosvásárhelyi csapat nyerte 
a Tymbark Junior-kupát

Jegyzőkönyv
Barátságos labdarúgó-mérkőzés: Marosvásárhelyi ASA – Marosoroszfalui

Mureşul 5-0 (1-0)
Vezette: Claudiu Ştef (Marosvásárhely).
ASA első félidő: Florin Iacob – Carlos Chertes, Robert Băjan, Robert Cand-

rea, Denis Casian, Costin Raiciu, Bogdan Onul, Marvin Schieb, Rafael Licu,
Vasile Petra, Răzvan Stoica.

ASA második félidő: Bogdan Moga – Szász Tamás, Ardelean, Robert Cand-
rea (Vasile Petra), Birtalan Alpár, Marvin Schieb (Bogdan Onul), Tornay And-
rei, Darius Bogăţn, Andrei Bordaş, Raul Iliescu, Sergiu Păcurar.

Gól: Petra (38., 70. – büntetőből), Ardelean (50.), Tornay (75.) és Bordaş
(89.).

Chitoşca a FCSB-től érkezhet kölcsönbe az ASA-hoz a Trans-
fermarkt szerint

1002.
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Európa-liga: Drámai fordulat a Vasas mérkőzésén
Hiába vezetett két góllal a Vasas, végül 

4-3-ra kikapott csütörtökön az izraeli Beitar
Jeruzsálem vendégeként a labdarú-
gó-Európa-liga-selejtező első fordulójának
első mérkőzésén.

Az angyalföldi gárda – amely legutóbb
2000-ben léphetett pályára a második számú
európai kupasorozatban – végig egyenrangú
ellenfele volt az előzetesen esélyesebbnek tar-
tott riválisának, ráadásul sokáig kétgólos
előnyben volt.

Az izraeliek a találkozó utolsó perceiben
azonban háromszor is betaláltak, így ők vár-
hatják kedvezőbb helyzetből a jövő csütörtöki
visszavágót, amelyre a Szusza Ferenc Stadi-
onban kerül sor.

A bajnoki bronzérmes angyalföldiek kezd-
ték veszélyesebben az összecsapást, ám az
első 15 perc után a házigazda Beitar átvette
az irányítást, majd a brazil Paulino góljával
meg is szerezte a vezetést. A hazaiak ezt kö-
vetően is alakítottak ki helyzeteket, de a ma-
gyar csapatot nem fogta meg a kapott gól, veszélyes
támadásokat vezetett, végül a 36. percben Evgen Pav-
lov fejesével egyenlített. Hét perccel később egy
újabb beadás után az ukrán szép gólt lőtt, így a szü-
netben a Vasas vezetett.

A második játékrész egy Beitar-kapufával indult,
ám az ezt követő kirúgásból – egy védelmi hibát ki-
használva – Kulcsár Tamás növelte a magyarok elő-
nyét. Nem sokkal később a hazai vezetőedző, Saron
Mimer pályára küldte a 37 éves, korábban a Liverpo-
olban, a Chelsea-ben és az Arsenalban is játszó Josszi
Benajunt. Ennek ellenére továbbra is jól játszott a
Vasas, több nagy helyzetet is kialakított, ám ezek
egyikét sem váltotta gólra. Az utolsó öt percben ez
megbosszulta magát: Benajun előbb gólt lőtt, majd
gólpasszt adott, és mivel a szlovák Erik Sabo is beta-
lált, a Beitar megfordította az összecsapást.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga, selejtező, 1. forduló, 

1. mérkőzés: Beitar Jeruzsálem (izraeli) – Vasas 4-3
(1-2)
Moshava stadion, zárt kapu, vezette: Nenad Djokic
(szerb).
Gólszerzők: Paulino (19.), Benajun (88.), 
Vered (91.), Sabo (93.) illetve Pavlov (36., 43.), 
Kulcsár (53.).
Sárga lap: Sabo (48.), illetve Saglik (56.), Kulcsár
(59.).
Beitar: Kleyman – Conte (69. Kahila), Keltjensz,
Mori, Heister – Sabo, Paulino (72. Barihon), Claude-
mir (57. Benajun) – Vered, Sekter, Ezra.
Vasas: Nagy – Burmeister, Kleisz, Risztevszki – Szi-
vacski, Vida, Murka, Hangya – Kulcsár (67. Ádám),
Pavlov (72. Király), Remili (55. Saglik). 

Európa-liga: Magabiztos játékkal 
kétgólos előnyben a Ferencváros

A Ferencváros hazai pályán ma-
gabiztos játékkal, Varga Roland
duplájával 2-0-ra legyőzte a lett 
Jelgava együttesét a labda-
rúgó-Európa-liga-selejtező első for-
dulójának első, csütörtöki mérkőzé-
sén.

A Ferencváros három új játékos-
sal, Otigbával, Gorriarránnal és
Priskinnel állt fel. Nagy lendülettel,
ellenfelét letámadva kezdett a Fe-
rencváros, alig néhány perc eltelté-
vel Varga már a kapufát is eltalálta.
Nem sokkal később a villámgyors
Moutari beadására érkezett jó ütem-
ben a 11. percben. A félidő utolsó
néhány percét leszámítva a Ferenc-
város szinte végig ellenfele térfelén
járatta a labdát.

A második játékrész is egy
Varga-kapufával kezdődött. A hazai
támadásokból sokáig hiányzott az
átütő erő, de a gyengén futballozó
Priskin helyére beküldött Bőle
szinte azonnal gólpasszal mutatko-
zott be új csapatában. A hajrában is
a zöld-fehérek irányították a játékot,
de az eredmény már nem változott.

A visszavágót csütörtökön rende-
zik. A párharc továbbjutója a dán
Midtjylland vagy az északír Derry
City együttesével találkozik a kö-
vetkező körben.

Európa-liga: Kétgólos előnybe került a Videoton
Az utolsó negyedórában két gólt lőve 2-0-ra legyőzte a Videoton a

máltai Balzant a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó-Európa-liga-
selejtező első fordulójának első, csütörtöki mérkőzésén.

A kezdeti tapogatózást követően a Videoton került nagy fölénybe,
sorra vezette a támadásokat, de egy érvénytelenített gólt leszámítva
nem tudott kapuba találni.

A gól nélküli első félidőt követően a második játékrész első negyed-
órájában meglepetésre a Balzan birtokolta többet a labdát. A gólhoz
mégis Bódi járt a legközelebb, amikor nagy erejű lövését a gólvonalon
mentette az egyik máltai védő. A találkozó 73. percében Scepovic bün-
tetőt hibázott, de hat perccel később javított, és Géresi sarkazását gólra
váltotta. A székesfehérváriak ezt követően nagy erőket mozgósítottak
az újabb találatért, ám Scepovic a hosszabbításban egy lépésről nem
tudott a kapuba találni. A slusszpoén Lazovicé volt, aki a mérkőzés
utolsó másodpercében beállította a 2-0-s végeredményt.

A visszavágót jövő kedden játsszák. A párharc továbbjutója az észt
Nomme Kalju és a feröeri B36 Tórshavn párharcának győztesével ját-
szik a következő körben. 

Jegyzőkönyv
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés: Videoton

FC – Balzan (máltai) 2-0 (0-0)
Felcsút, 2881 néző, vezette: Jakimovski (macedón).
Gólszerzők: Scepovic (79.), Lazovic (94.).
Sárga lap: Suljic (45.), Stopira (60.), Juhász R. (61.), illetve Savic (22.),
R. Fenech (39.), P. Fenech (45.), Kaljevic (45.)
Videoton FC: Kovácsik – Nego, Juhász R., Fejes, Stopira – Bódi (63.
Géresi), Varga J. (54. Pátkai), Hadzic, Suljic – Lazovic, Scepovic.
Balzan: Janjusevic – Savic, Bruno, Serrano, Bezzina – Ljubomirac
(77. Lecao), R. Fenech, P. Fenech, Effiong (93. Grima) – Kaljevic,
Cadu (83. Lepovic).

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzések: Shirak –

ND Gorica 0-2, Irtysh Pavlodar – Dunav Rusze 1-0, Kairat Almaty – At-
lantas 6-0, Ventspils – Valur 0-0, Partizani Tirana – Botev Plovdiv 1-3,
Pyunik – Slovan Bratislava 1-4, Trencín – Torpedo Kutaisi 5-1, Levadia
Tallinn – Cork City 0-2, Dinamo Minszk – Runavik 2-1, Shakhter Soli-
gorsk – Suduva 0-0, Chikhura – Altach 0-1, Vaasa – Olimpija Ljubljana
1-0, Skendija – Dacia Chişinău 3-0, Dinamo Batumi – Jagiellonia 0-1,
Nőmme Kalju – B36 Torshavn 2-1, Lyngby – Bangor City 1-0, Ferencvá-
ros – Jelgava 2-0, Beitar Jerusalem – Vasas 4-3, Odd Grenland – Bally-
mena 3-0, UE Santa Coloma – Osijek 0-2, Zaria – FK Sarajevo 2-1, Zira
– Differdange 2-0, Levszki Szófia – Sutjeska Niksic 3-1, AEK Larnaka –
Lincoln Red Imps 5-0, Haugesund – Coleraine 7-0, Fola Esch – Milsami
2-1, Bala – FC Vaduz 1-2, Connah’s Quay – HJK Helsinki 1-0, Vojvodina
– Ruzomberok 2-1, Midtjylland – Derry City 6-1, Skenderbeu – Sant Julia
1-0, Maccabi Tel Aviv – KF Tiranë 2-0, Norrköping – Prishtina 5-0, KÍ –
AIK 0-0, Crvena Zvezda – Floriana 3-0, Mladost Lucani – Inter Baku 0-3,
Tre Penne – Rabotnicki 0-1, Domzale – Flora Tallinn 2-0, Mladost Pod-
gorica – Gandzasar Kapan 1-0, Siroki Brijeg – Ordabasy 2-0, Valletta –
Folgore / Falciano 2-0, St. Johnstone – Trakai 1-2, Rangers FC – Progres
Niedercorn 1-0, Crusaders – Liepaja 3-1, Zeljeznicar Szarajevó – Zeta 
1-0, Lech Poznan – Pelister 4-0, Videoton – Balzan 2-0, St Joseph’s – AEL
Limassol 0-4, KR Reykjavik – SJK 0-0, Stjarnan – Shamrock Rovers 0-1.

Konföderációs Kupa: 
Németország simán győzött 
Mexikó ellen az elődöntőben

Chile után Németország jutott az oroszországi Konföderációs Kupa
döntőjébe, ugyanis a csütörtöki elődöntőben 4-1-re legyőzte Mexikót. A
torna fináléját tegnap lapzárta után rendezték.

A német válogatott gyakorlatilag nyolc perc alatt eldöntötte a döntőbe
jutást, ugyanis Leon Goretzkának pontosan ennyi időre volt szüksége
ahhoz, hogy két gólt szerezzen.

A folytatásban mindkét csapatnak akadtak kisebb-nagyobb lehetőségei,
újabb gólt azonban ismét a németek szereztek: a második félidőben Timo
Wernernek öt méterről az üres kapuba kellett begurítani a labdát.

A mexikóiak kitartóan próbálkoztak a szépítő találat megszerzése ér-
dekében, de sokáig vagy a kapufa, vagy a remekül védő Ter Stegen kapus
fogott ki rajtuk – végül Fabian lőtt hatalmas gólt, így összejött a szépítés.
Az utolsó szó a németeké volt, a rendes játékidő hosszabbításában a cse-
reként beállt Amin Younes találata zárta le az összecsapást.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Konföderációs Kupa, elődöntő: Németország – Mexikó 

4-1 (2-0)
Szocsi, 37 ezer néző, vezette: Pitana (argentin).
Gólszerzők: Goretzka (6., 8.), Werner (59.), Younes (91.), illetve Fabian
(89.).
Sárga lap: Jimenez (55.).
Németország: Ter Stegen – Kimmich, Ginter, Rüdiger – Henrichs, Go-
retzka (68. Can), Rudy, Hector – Stindl (78. Brandt), Ti. Werner, Draxler
(81. Younes).
Mexikó: Ochoa – Layun, Araujo, Moreno, Alanis – J. dos Santos (67. Már-
quez), Herrera, G. dos Santos (63. Fabian) – Jiménez, J. Hernández,
Aquino (46. Lozano).

Konföderációs Kupa: 
Chile büntetőkkel lett döntős

Elsőként Chile labdarúgó-válogatottja jutott az oroszországi Konföde-
rációs Kupa vasárnapi döntőjébe: a dél-amerikai bajnok szerdán az első
elődöntőben gól nélküli döntetlen után büntetőkkel győzte le az Európa-
bajnok Portugáliát.

Nagy lendülettel kezdett a portugál válogatott, azonban Dél-Amerika
legjobbja kihúzta az első negyedórát, majd fokozatosan átvette a játék irá-
nyítását.

A fordulás után sokat veszített tempójából az összecsapás, amely így
hosszabbításba torkollott. A ráadásban Sanchez fejese csak néhány cen-
tivel kerülte el a portugál kaput, ezt leszámítva viszont az Európa-bajnok
futballozott fölényben. Érdekesség, hogy a 113. percben Silva rendkívül
gyanús körülmények között esett el a portugál 16-oson belül, a játékve-
zető azonban nem kérte a videobíró segítségét, hanem azonnal kirúgást
mutatott.

A 119. percben elképesztő szerencséjük volt a portugáloknak, előbb
Vidal lövése jött le az oldalsó kapufáról, a kipattanót pedig Rodriguez a
felső lécre kanalazta. A büntetőpárbajban Bravo, a chileiek kapusa sor-
rendben Quaresma, Moutinho, majd Nani 11-esét is hárította, ezzel pedig
továbbjuttatta csapatát.

Jegyzőkönyv
Labdarúgó Konföderációs Kupa, elődöntő: Chile – Portugália 0-0,

büntetőkkel: 3-0
Kazany, 40.855 néző, vezette: Faghani (iráni).
Sárga lap: Jara (23.), Hernandez (51.), illetve W. Carvalho (31.), An. Silva
(43), Fonte (96.), Bruno Alves (111.), Cedric (114.).
Chile: Bravo – Isla (121. Fuenzalida), Medel, Jara, Beausejour – Aran-
guiz, Diaz, Hernandez (112. F. Silva) – Vidal – Vargas (86. Rodriguez)
Sanchez.
Portugália: Rui Patricio – Cedric, Fonte, Bruno Alves, Eliseu – B. Silva
(83. Quaresma), W. Carvalho, Ad. Silva (102. Moutinho), Andre Gomes
(116. Martins) – Ronaldo, An. Silva (76. Nani).

Nem volt kérdés, hogy a világbajnok tud-e nyerni riválisa ellen

A ferencvárosi Varga Roland (j2) gólját ünneplik csapattársai, Leonardo de Almeida (b), Fer-
nando Gorriaran (b2) és Böle Lukács az UEFA Európa-liga első selejtezőkörében játszott
Ferencváros – FK Jelgava labdarúgó-mérkőzésen a budapesti Groupama Arénában 2017.
június 29-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

A máltai Bojan Kaljevic (j) és a fehérvári Juhász
Roland az UEFA Európa-liga első selejtezőkö-
rében játszott Videoton – Balzan FC labdarúgó-
mérkőzésen a felcsúti Pancho Arénában 2017.
június 29-én. MTI Fotó: Illyés Tibor

Az izraeliek három gólt lőttek az utolsó öt percben a magyaroknak

Eredményjelző
Labdarúgó-Európa-liga-selejtező, 1. forduló, 1. mérkőzés: Fe-

rencváros – FK Jelgava (lett) 2-0 (1-0)
Budapest, Groupama Aréna, 7133 néző, vezette: Vaszilisz Dimitriu
(ciprusi).
Gólszerző: Varga R. (11., 69.).
Sárga lap: Varga R. (45+1.), Leandro (79.), Botka (89.), illetve Bak-
maz (18.), Kluskins (36.), Grigaravicius (45+1.), Redjko (59.).
Ferencváros: Dibusz – Lovrencsics G., Leandro, Otigba (82. Koch),
Botka – Varga R., Gorriarrán, Gera, Moutari – Radó (64. Bőle), Pris-
kin (65. Lovrencsics B.).
FK Jelgava: Ikstens – Slampe, Oss, Redjko, Klimasevics – Alhinho
(70. Kauber), Bakmaz – Jaudzems, Kluskins (77. Pereplotkins), Gri-
garavicius – Ledesma (84. Razulis).



Többek között a címvédő Nor-
végiával került azonos csoportba a
magyar női kézilabda-válogatott a
decemberi (1-17.), németországi
világbajnokságon, míg a román
csapatnak a franciákkal és a spa-
nyolokkal is meg kell küzdenie.

„A hatodik kalapból szerettem
volna elkerülni a szabadkártyás len-
gyeleket, így nem örülök, hogy egy
könnyebben legyőzhető csapat he-
lyett őket kaptuk” – nyilatkozta a
magyar szövetség Facebook-olda-
lán a sorsolás után Kim Rasmussen
szövetségi kapitány. A szakember
hozzátette, a többi kalapból kisor-

solt együttesek helyett könnyebb és
nehezebb ellenfelek is juthattak
volna a magyaroknak. Örömét fe-
jezte ki amiatt, hogy Hollandiát –
amelyet a világ jelenlegi legjobb
csapatának tart – elkerülte a magyar
válogatott. „Összességében nem

olyan rossz a csoportbeosztásunk”
– szögezte le a dán edző.

A csoportok első négy helye-
zettje jut a nyolcaddöntőbe. A ma-
gyar érdekeltségű B csoport
továbbjutói a román érdekeltségű
A csoportból kapnak ellenfelet.

Az alapszakaszban csak az 5. he-
lyen végzett, így nem jutott az elő-
döntőbe, mégis kisdöntőt játszott a
Maros Szörnyek a romániai ameri-
kaifutball-bajnokságban. A Buka-
resti Rebels csapatát ugyanis a
szintén fővárosi Warriors elleni elő-
döntőben elkövetett súlyos sport-
szerűtlenség miatt kizárták, így a
rangsorban következő Maros Ször-
nyek játszhatott bronzmeccset a Te-
mesvári 89-esek ellen a Kolozsvár
és Warriors közötti bajnoki finálé
felvezető találkozójaként.

A két döntőt azonos helyszínen, a
Bukarest melleti Buftea stadionjában
rendezték. A váratlan esélyhez jutott
Szörnyek ezúttal is megszorongatt
temesvári ellenfelét, akárcsak az
alapszakaszban, de a vereséget most
sem sikerült elkerülnie. Pedig a fél-
időben még 7-7-re állt a mérkőzés, a
temesváriaknak az első negyedben
sikerült eljutniuk a labdával a célvo-
nal mögé, majd a jutalomrúgást is
értékesítették. A második negyedben

egyenlített a Szörnyek, miután Szöl-
lősi Hunor szenzációs, 70 yardos
passzt kapott el a levegőből, és meg
sem állt a célig. A jutalomrúgással
egyenlített a marosvásárhelyi csapat.
A harmadik negyed pont nélkül ért
véget, miután mindkét csapat na-
gyon figyelmesen védekezett, így a
negyedik negyedre maradt a döntés.
Már-már úgy tűnt, hosszabbításokra
lesz szükség, amikor egy újabb to-
uchdownt értek el a temesváriak ju-
talomrúgással, és végül a
marosvásárhelyieknek minden erő-
feszítését meghiúsították egy 42
yardról a lécek közé küldött, három
pontot érő mezőnygóllal. A végered-
mény 17-7 a 89-esek javára, így ők
állhattak a képzeletbeli dobogó har-
madik fokára.

A döntő hatalmas csatát hozott,
amelyet a Kolozsvári Crusaders 17-
12-re nyert meg a Bukaresti Warri-
orsszal szemben, visszaszerezve
ezzel a fővárosiaktól a tavaly elve-
szített bajnoki címet. (B. Zs.)

Nem járult hozzá a FINA, a
vizes sportokat tömörítő nemzet-
közi szövetség ahhoz, hogy Alex
Giorgetti sportállampolgárságot
váltson, így az olasz–magyar pólós
egyelőre nem szerepelhet a magyar
nemzeti együttesben.

Giorgetti januárban jelezte
Märcz Tamás szövetségi kapitány-
nak, hogy a jövőben szívesen sze-
repelne a magyar válogatottban. A
kettős állampolgárságú szélső Bu-
dapesten született, de Olaszor-
szágban lett ismert játékos, és az
olasz nemzeti csapattal szerzett vi-
lágbajnoki arany- és olimpiai
ezüstérmet.

A 29 esztendős Giorgetti tavaly
áprilisban játszott utoljára az olasz
válogatottban, míg a 2012–2013-as
idényt Debrecenben töltötte, az
egyeztetéseket követően pedig a
Magyar Vízilabda-szövetség
(MVLSZ) elküldte a szükséges pa-
pírokat a nemzetközi szövetségnek. 

A szabályok szerint ez esetben
sportállampolgárság-váltásról
lenne szó, amelyhez a FINA jóvá-

hagyása kell, és ennek feltétele
egyebek mellett az állampolgárság,
a fogadó országban meglévő lakó-
hely, vagy éppen az új országban
eltöltött egy év. A wpworld.com
olasz honlap azonban arról adott
hírt, hogy a FINA mostani döntése
szerint a 2012–2013-as szezon
„nem ér”, a nemzetközi szövetség
ugyanis azzal az indokkal utasí-

totta el a kérelmet, hogy Alex Gi-
orgetti az elmúlt évet nem töltötte
Magyarországon. 

„A FINA egyelőre nem járult
hozzá a sportnemzetiség megvál-
toztatásához. Alex Giorgetti ma-
gyar állampolgár, később újra
felvetjük majd a kérdést” – mondta
a honlapnak az MVLSZ igazga-
tója, Nemcsik Balázs.

Kisdöntőt játszott, 
kikapott a Maros Szörnyek

Nehéz csoportba került a cím-
védő Győri Audi ETO KC a női
kézilabda Bajnokok Ligája pénteki
sorsolásán, de a férfiak között a Te-
lekom Veszprémre és a MOL-Pick
Szegedre is erős ellenfelek várnak.
Csak a román bajnok Bukaresti
CSM lehet elégedett a sorsolás
eredményével.

A ljubljanai ceremónián eldőlt,
hogy a győriek – az előző idényhez
hasonlóan – az orosz Rosztov-
Donnal és a dán Midtjyllanddal
mérkőznek a minél jobb helyezé-
sért, míg a csoport negyedik tagja
ezúttal a francia Brest lett.

A tavasszal negyeddöntős Fe-
rencvárosra a BL-ezüstérmes ma-
cedón Vardar Szkopje, továbbá a
norvég Larvik és a második selej-
tezőtorna győztese vár – ez a német
Thüringer HC, a svéd Höörs, az
osztrák Hypo NÖ és a spanyol Me-
calia Atlético Guardés közül kerül
ki. A selejtezőtornát szeptember 9-
én és 10-én rendezik.

A csoportkör október 6-án kez-
dődik és november 19-ig tart, a
kvartettekből az első három jut a
következő szakaszba.

A férfiak sorsolásán az előző
idényben bronzérmes Telekom
Veszprém a két évvel ezelőtti első
Kielcével, az egyik leggazdagabb
klubnak számító PSG-vel, az Aal-
borggal, a Breszttel, a Celjével, va-
lamint két német együttessel, a
Flensburggal és a Kiellel került
azonos csoportba, azaz nem szá-
míthat könnyű összecsapásokra.
Érdekesség, hogy a veszprémiek új
vezetőedzője, a svéd Ljubomir
Vranjes korábban hét évig irányí-
totta a Flensburgot, így jó ismerős-
ként térhet majd vissza
Németországba.

A másik nyolcasba sorsolt
MOL-Pick Szeged – amely az el-
múlt szezonban negyeddöntőig ju-

tott – a kilencszeres bajnok Barce-
lona és a címvédő Vardar Szkopje
mellett a Löwent, a Wisla Plockot,
a Kristianstadot és Nantes-ot kapta,
s bár a továbbjutása vélhetően nem
lesz veszélyben, alaposan meg kell
majd küzdenie az egyenes kieséses
szakaszban még kedvező párosítást

biztosító negyedik helyért. A cso-
portkör szeptember 13-án kezdő-
dik, március 4-én zárul.

A csoportok első helyezettjei
egyből a negyeddöntőbe kerülnek,
a 2-6. helyen végzők pedig a ne-
gyeddöntőbe jutásért egy újabb
párharcot játszanak.

Kézilabda BL: Nehéz csoportban 
a Veszprém és a címvédő Győr is

Nem pólózhat a magyar válogatottban Alex Giorgetti

Két arany-, egy ezüst- és egy
bronzérmet szereztek a magyar ver-
senyzők a szombati felnőtt egyes
versenyszámokban a portugáliai
Ponte de Limában zajló maratoni
kajak-kenu Európa-bajnokságon.

A győzelem a kajakos Csay Re-
náta és a kenus Kövér Márton ne-
véhez fűződik. Előbbi minimális
különbséggel győzte le brit riváli-

sát, utóbbi pedig – immár sokad-
szor – a spanyol Manuel Camposz-
szal vívott nagy csatát az
elsőségért.

A férfikajakosok küzdelme nagy
taktikai csatát hozott, ebből Boros
Adrián ezüstérmesként jött ki – a
győzelem a portugál José Ramal-
hóé lett. Kiszli Vanda a női kajako-
soknál szerzett bronzérmet.

Maratoni kajak-kenu Eb: 
Csay Renáta és Kövér Márton

aranyérmes
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Sportállampolgárságot kellene váltania az olasz csapattal világbajnoki aranyat és olimpiai ezüstöt
is nyert vízilabdázónak, azonban a nemzetközi szövetség egyelőre nem járul hozzá ehhez

A női kézilabda-vb csoportösszetételei
* A csoport: Franciaország, ROMÁNIA, Spanyolország, Szlovénia, Angola,

Paraguay
* B csoport: Norvégia, Svédország, Csehország, MAGYARORSZÁG, Argen-

tína, Lengyelország 
* C csoport: Dánia, Oroszország, Brazília, Montenegró, Japán, Tunézia
* D csoport: Hollandia, Németország, Szerbia, Koreai Köztársaság, Kína,

Kamerun

A Bajnokok Ligája csoportbeosztása
Férfiak:
* A csoport: Barcelona (spanyol), Vardar Szkopje (macedón), Löwen

(német), PPD Zagreb (horvát), Wisla Plock (lengyel), MOL-PICK SZEGED, Kris-
tianstad (svéd), Nantes (francia)

* B csoport: TELEKOM VESZPRÉM, Kielce (lengyel), Paris Saint-Germain
(francia), Aalborg (dán), Meskov Breszt (fehérorosz), Celje (szlovén), Flensburg
(német), THW Kiel (német)

Nők:
* A csoport: BUKARESTI CSM, Nyköbing (dán), Krim Ljubljana (szlovén),

Vistal Gdynia (lengyel)
* B csoport: GYŐRI AUDI ETO KC, Rosztov-Don (orosz), FC Midtjylland

(dán), Brest (francia)
* C csoport: Vardar Szkopje (macedón), Larvik (norvég), FTC-RAIL CARGO

HUNGARIA, 2. selejtezőtorna győztese
* D csoport: Buducsnoszt Podgorica (montenegrói), Metz (francia), SG BBM

Bietigheim (német), 1. selejtezőtorna győztese

Csoportelsőként nyolc között 
a magyar rögbiválogatott Burgaszban

Csoportelsőként jutott a legjobb nyolc közé a magyar férfi hetes rögbiváloga-
tott a burgaszi, tizenkét csapatos Európa-bajnoki tornán, a Conference 1-es osz-
tályban.

A Magyar Rögbiszövetség tájékoztatása szerint az együttes Törökországot
25-24-re, Montenegrót 59-10-re, Szerbiát pedig 26-0-ra verte meg.

A helyosztókat vasárnap rendezték, az eredmények lapzártánkig nem érkez-
tek meg. Az első és a második helyezett csapat feljut a második osztályba, az
úgynevezett Trophyba.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligájában a Vardar a címvédő, amely a sorozat négyes döntőjében
a Barcelonát és a PSG-t is legyőzte

A váratlan esélyhez jutott Szörnyek (j) ezúttal is megszorongatta temesvári ellenfelét, akárcsak
az alapszakaszban, de a vereséget most sem sikerült elkerülnie.                   Fotó: Nagy Tibor

Norvégiával egy csoportban a magyarok, 
a franciákkal és spanyolokkal a románok



ADÁSVÉTEL

TŰZIFA eladó. Tel. 0749-556-815.
(2000)

TŰZIFA eladó. Tel. 0747-594-011.
(2000)

TŰZIFA eladó. Tel. 0758-959-329.
(2000)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-910-651.
(2067)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0742-866-
258. (1967)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0744-159-
621. (1967)

KEMÉNY tűzifa eladó. Tel. 0740-919-
662. (2084)

TŰZIFA eladó. Tel. 0740-383-071.
(2084)

ELADÓ tűzifa. Tel. 0757-883-361.
(2111)

MINDENFÉLE

KÉSZÍTÜNK, szerelünk: külső mű-
anyag redőnyöket, szalagfüggönyö-
ket, harmonikaajtókat, termopán
PVC-nyílászárókat, szúnyoghálókat.
Tel. 0744-121-714, 0265/218-321.
(1405)

IDŐS HÁZASPÁR mellé nappalra
ápolónőt keresünk. Tel. 0744-395-936.
(2066)

MEGEMLÉKEZÉS

Fájdalommal emlékezünk
2016. július 1-jére, DOMAHIDI
GYULA halálának egyéves
évfordulójára, a drága jó
férjre, édesapára, nagytatára,
dédtatára. Emléke legyen
áldott! A Jóisten nyugtassa
békében! Bánatos felesége,
Iluka. (2022)

„Nem múlnak ők el, kik
szívünkben élnek,
Hiába szállnak árnyak, álmok,
évek.”
Szívünkben megmarad drága
emléked.
Kegyelettel és szívünk fájdal-
mával emlékezünk július 2-án
JENEI SZÁSZ KATALIN
testnevelő tanárra halálának
11. évfordulóján. Csendes
nyugalma felett őrködik
szeretetünk. Szerettei. (1969-I)

Soha el nem múló fájda-
lommal emlékezünk a drága
édesanyára, testvérre, nagy-
mamára, a székelybői
születésű GYÖRGY BERTÁRA
halálának 2. évfordulóján.
Akik ismerték és szerették,
gondoljanak rá kegyelettel.
Szerettei. (2057)

Fájó szívvel, könnyes
szemmel emlékezünk július 3-
án LUCA MIRCEA LIVIURA
(Lulu) halálának második
évfordulóján. Emlékét őrzi
bánatos felesége, gyermekei,
unokája. Nyugodj békében,
drága jó lélek! (2064-I)

ELHALÁLOZÁS

Tudatjuk, hogy a szeretett édes-
anya, nagymama, dédnagy-
mama, testvér, rokon és
szomszéd, 

özv. MARTON MARGARETA 
szül. Orosz 

életének 84. évében június 29-én
elhunyt. Temetése július 3-án
délután 2 órakor lesz a reformá-
tus temető cinterméből, reformá-
tus szertartás szerint. Nyugodjék
békében! 

Búcsúzik tőle három fia, három
menye, négy unokája 

és négy dédunokája. (2121-I)

RÉSZVÉTNYILVÁNÍTÁS

Szomorú szívvel búcsúzunk
szeretett szomszédunktól, DOTZI
JÓZSEFTŐL. Őszinte részvétünk
a gyászoló családnak. Emléke
legyen áldott! A Săvineşti sétányi
6-os számú tömbház lakói. (2120)
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A hirdetési rovatban megjelent 
közlemények, reklámok 

tartalmáért  a hirdetésfeladó 
vállalja a felelősséget!

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  SZAKÁ-
CSOT, SZAKÁCSSEGÉDET, PINCÉRT, BÁROST, MOSOGA-
TÓT és SZOBALÁNYT. Tel. 0722-268-866. (6046)

A VILA BRAN CLUB (Törcsvár, Brassó) alkalmaz  gyermekek
mellé ANIMÁTORT. Tel. 0722-268-866. (60046)

ELŐKELŐ HELYISÉG SZAKÁCSOT, SEGÉDSZAKÁCSOT,
MOSOGATÓT, PINCÉRT és SEGÉDPINCÉRT alkalmaz. Tel.
0743-087-373, 0733-910-351, 0746-251-010. (19062)

A FAN COURIER MAROSVÁSÁRHELY alkalmaz FUTÁRO-
KAT  és ÁRUMOZGATÓKAT. Követelmények: felelősségérzet,
komoly hozzáállás, rugalmasság; B kategóriás hajtási jogosítvány
(a futároknak). Az önéletrajzokat a hr.tgmures@fancourier.ro e-
mail-címre várjuk. Részletek a 0265/311-470-es telefonszámon,
4062-es mellék. (sz.-I)

A TORDAI CÉG alkalmaz SOFŐRT árukihordásra, fiatal SEGÉD-
MUNKÁST és MÉSZÁROST. Tel. 0744-644-026. (19067-I)

Szolgáltatás – Üzleti ajánlat

Az Európai Parlament strasbourgi plénuma
ezen a héten vitatja meg a Bizottság és a Ta-
nács elnökével a június 22-23-i uniós csúcs
eredményeit és a Brexit-tárgyalások állását,
illetve a július 7-8-i hamburgi G20 találkozó
várható fejleményeit. A vitában szó lesz még
a kiterjesztett orosz szankciókról, a párizsi
klímaegyezményről és a migrációval, a közös
védelemmel kapcsolatos döntésekről is.

Napirenden szerepel az észt elnökség prioritásainak
ismertetése. Jüri Ratas észt kormányfő szerdán ismer-
teti az észt elnökség terveit.

Az észt elnökség a következő területekre összpon-
tosít: * nyitott és innovatív európai gazdaság, * bizton-
ságos Európa, * digitális Európa és szabad
adatforgalom, * befogadó és fenntartható Európa. Ezt
megelőzően kedden az EP elemzi a leköszönő máltai
elnökség tevékenységét is.
Javaslat a „tervezett elavulás” kezelésére

A fogyasztók megérdemlik, hogy tartós, kiváló mi-
nőségű, javítható és fejleszthető termékekhez jussanak
hozzá, vélik a képviselők, akik több javaslatot is tesz-
nek a fizikai árucikkekre és szoftverekre vonatkozó
„tervezett elavulás” kezelésére: * masszív, könnyen ja-
vítható, minőségi termékek, a termékkategóriánkénti
minimális tartóssági kritériumok megállapítása, * ha a
javítás egy hónapnál több időt vesz igénybe, akkor a
garanciát ennyivel meg kell hosszabbítani, * a tagálla-
mok ösztönözzék a tartós és javítható termékek gyár-
tását, ami a javítási és használtcikk-kereskedelmen
keresztül munkahelyeket teremt és csökkenti a hulla-
dékot, * olyan lényegi alkatrészeket, mint az elemek
és a LED-ek nem szabad fixre beépíteni a termékbe,
hacsak biztonsági okból nem indokolt, * az alkatrészek
ára legyen összhangban a termék árával és életciklu-
sával, fogalmának uniós szintű meghatározására és egy
rendszerre van szükség, ami kiszűri ezt.

A nem jogi érvényű állásfoglalásról kedden szavaz
a Parlament. 
Törökország a csatlakozási tárgyalások 
befagyasztását kockáztatja 

Fel kell függeszteni a török csatlakozási tárgyaláso-
kat, ha az uniós tagsággal összeegyeztethetetlen alkot-
mánymódosításokat elfogadják – előreláthatólag
emellett érvelnek szerdán a képviselők. Törökország-
ban aggasztó visszalépések történnek a jogállamiság,
az emberi jogok, a korrupció elleni küzdelem területén,
az elnök pedig napirenden tartja a halálbüntetés vissza-
állítását. A szöveg ugyanakkor kiemeli a kétoldalú kap-
csolatok fontosságát, a párbeszéd fenntartásának

szükségességét a közös kihívások – migráció, bizton-
ság, terrorizmus – megoldására.

Az EP a török reformok 2016-os előrehaladását Jo-
hannes Hahn bővítési biztossal vitatja meg, szavazás
csütörtökön lesz. 
Hosszú távú programok a járványos megbetegedések
kezelésére

Hatékonyabban és kisebb fajlagos költséggel lehetne
fellépni uniós szinten három fertőző betegség (AIDS,
tbc, hepatitis C) ellen, hiszen mindegyik távlatos prog-
ramokat kíván – olvasható a csütörtökön a Bizottság-
nak feltett szóbeli kérdésben, amiről vita hétfőn és
szavazás a kapcsolódó állásfoglalásról szerdán lesz.
Ugyanis 2015-ben 31 európai országból csaknem 30
ezer új HIV-vírusos fertőzést jelentettek és mintegy
120 ezer ember fertőződött meg gyógyszer-rezisztens
tuberkulózissal. A vírusos hepatitis C az egyik legsú-
lyosabb közegészségügyi kockázatot jelenti. A képvi-
selők azt akarják, hogy az uniós egészségügyi
miniszterek tavaly októberi pozsonyi megállapodása
nyomán a Bizottság álljon elő konkrét javaslatokkal a
probléma kezelésére.
Szavazás a terrorizmus elleni harccal kapcsolatos 
bizottságról 

Az uniós terrorizmus elleni harc koordinációját vizs-
gáló átmeneti bizottság felállításáról szavaz az EP csü-
törtökön. Az átmeneti bizottságokat legfeljebb 12
hónapra hívják életre, a mandátum egyszer hosszabbít-
ható meg.
Új szabályok a multicégek által befizetett adók 
közzétételére

A nagyvállalatoknak nyilvánossá kell tenniük, hogy
hol, mennyi adót fizetnek – olvasható egy múlt csütör-
tökön szavazásra bocsátott tervezetben. A gazdasági és
jogi bizottság támogatta azt a jogszabálytervezetet,
amelynek értelmében a világszerte 750 millió eurónál
nagyobb forgalmú multinacionális vállalatoknak közzé
kell tenniük adózásukat, kivéve, ha azok üzleti szem-
pontbók érzékeny adatokat tartalmaznak. A két parla-
menti jelentéstevő módosító javaslatokkal akarja
korlátozni a kivételek időtartamát.

A jogszabályváltozás célja az adóelkerülés vissza-
szorítása; a Bizottság adatai szerint évi 50-70 milliárd
euró tűnik el be nem fizetett adóként. A képviselők
most az EP tárgyalási mandátumáról döntenek.

Ezenkívül szavazás lesz az új bolgár biztosjelöltről,
a Bizottság 2018-as munkaprogramjáról, az EU–Kuba
egyezményről, a Moldovának nyújtandó pénzügyi se-
gítségről, az ukrajnai vámkedvezményekről, a privát
biztonsági cégek elszámoltatásáról, illetve vita lesz
arról, hogy az EP-nek egyetlen székhelye legyen.

(Forrás: az Európai Parlament Tájékoztatási Iro-
dája Magyarországon)

A strasbourgi plenáris napirendjén
Vita a Brexitről és a júliusi G20-ról

Mózes Edith
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A szállító neve Útirány Indulás Visszatérés Irányár

TRANSERVICE
Călăraşilor (Kossuth) u. 
52. sz., tel.: 0265/216-242 

Marosvásárhely – 
Budapest

Hétfő 18.30 ó., kedd 18.30 ó.,
szerda 8 ó., csütörtök 18.30 ó.,

péntek 8 ó.,
vasárnap 8 ó., a Voiajor 
távolsági buszállomástól 

(Dózsa György utca)

Kedd 18.30 ó.,
szerda 18.30 ó.,
csütörtök 18.30 ó.,

péntek 18.30 ó., szombat 8 ó, 
vasárnap 18.30 ó, Népliget,

Volán buszállomás

Előnyös árak

ROYAL GTS.
Ştefan cel Mare u. 23. sz.,
0265/269-308,  
0731-89-89-89, 
Hu: 0036-30-60-53-753

Marosvásárhely – 
Budapest

Mindennap,
Voiajor autóbuszállomás, 18 ó.

Mindennap Budapestről, 
a Népligetből  15.30-kor,  

a 30-as peronról

Egy út 100 lej, 
menet–jövet 180 lej, 

nyugdíjasoknak és diákoknak 
170 lej.

INTER TOURS
Rózsák tere 61. 
(bejárat a Petőfi térről), 
tel. 0265/264-011, 
0733-013-166 

Marosvásárhely –
Szalonta – Békéscsaba – 

Szeged – Kistelek –
Kecskemét

Csütörtök 20 ó.  
a Nemzeti Színház mögötti 

parkolóból; 20.30 ó., a Voiajor
távolsági buszállomástól, 
és vasárnap reggel 7 ó.

Péntek 17 ó. 
és vasárnap 17 ó.,

Kecskemét, 
távolsági buszállomás; 19 ó.

Szeged, Mars téri buszállomás

Egy út 110 lej, menet-jövet 180 lej,
Kecskemétig 120 lej, menet-jövet
200 lej. 10% kedvezmény nyugdíja-
soknak, egyetemistáknak, tanulók-
nak. 50% kedvezmény 10 éven aluli

gyermekeknek. 
Minden 6. út ingyenes.Marosvásárhely – 

Liszt Ferenc reptér – Bu-
dapest

Naponta 21 ó., 
a Nemzeti Színház mögötti 

parkolóból

Naponta
Budapest 23 ó., a Népligettel

szembeni parkolóból 

1.
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A Surub Trade Kft. csavargyárába keresünk munkatársakat 
a következő munkakörbe:

minőségügyi munkatárs / minőségellenőr

Előny:
• a műszaki rajz alapfokú ismerete, termelőközegben szerzett
minőségügyi szakmai tapasztalat.

Az önéletrajzok leadhatók személyesen a Surtec áruház 
vevőszolgálatán („Gyártás – minőségellenőr” megjelöléssel),

Dózsa György u. 145/a, illetve e-mailben 
a productie@surubtrade.ro címen. 

További információ a 0745-043-920 telefonszámon. 

Elvárásaink: 
• középiskolai végzettség
• MS Office programok ismerete
• Önszervezőkészség, döntéshozó
képesség
• Tanulékonyság

Amit kínálunk:
• stabil, modern munkahely
• állandó fejlődési lehetőség
• versenyképes bérezés


